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APRESENTAÇÃO
A Educação a Distância (EaD) vem ganhando um espaço cada vez 

maior em nosso país, democratizando o acesso ao ensino superior. A 
EaD acontece mediada por tecnologias que ressignificam os processos 
de aprendizagem, dando autonomia ao(à) estudante e muitas possibi-
lidades ao(à) professor(a). Entretanto, para que esse processo ocorra de 
maneira adequada, é indispensável que exista uma gama de profissio-
nais preparados(as) para oferecer o suporte necessário aos(às) envolvi-
dos(as). 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), percebendo a im-
portância de oferecer uma EaD de qualidade, criou, no ano de 2011, 
através da Resolução N. 021/2011, o Núcleo de Tecnologia Educacional 
(NTE), com o objetivo de atender às demandas relacionadas à educação 
mediada por tecnologias, fortalecendo e expandindo essa modalidade.

Além da direção do NTE, coordenação da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) e secretarias, o NTE conta, atualmente, com uma Equipe 
de Comunicação, uma Equipe Administrativa, uma Equipe Multidisci-
plinar, uma Equipe de Tecnologia da Informação e uma Equipe de Ca-
pacitação, oferecendo diversos serviços para o público da EaD, sejam 
professores(as), tutores(as), estudantes, coordenadores(as), pesquisa-
dores(as) e demais interessados(as) na temática.

Os(as) profissionais que trabalham no NTE sempre estão em busca 
de compartilhar os conhecimentos produzidos no Núcleo e conhecer 
o que outras instituições estão estudando e desenvolvendo; por isso, 
recentemente, apresentamos diversos trabalhos no XV Congresso Bra-
sileiro de Ensino Superior a Distância e IV Congresso Internacional de 
Educação Superior a Distância – ESUD, que aconteceu na cidade de 
Natal/RN, no ano de 2018. 

Os artigos apresentados no Congresso abordam a diversidade dos 
trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo, que procura conjugar teoria 
e prática em suas formas de atuação. Por meio da publicação desse 
e-book, busca-se ampliar o acesso a esses estudos e pesquisas, alcan-
çando um número maior de estudantes, profissionais e instituições. 
Com isso, através desse recurso educacional aberto, divulgam-se as 
ideias apresentadas e que estão sendo implementadas na UFSM, a fim 
de criar uma rede de colaboração e compartilhamento de saberes sobre 
as melhorias e inovações atuais no âmbito da EaD. 

O(a) leitor(a) deste e-book poderá conhecer algumas ações que o 
NTE realiza, entre elas, demandas de gestão, como os processos de au-
toavaliação, composição de equipes multidisciplinares e avaliações ba-
seadas em indicadores de eficiência. Também poderá entender como 
acontecem os processos de produção dos materiais didáticos, e-books, 
jogos digitais, recursos educacionais abertos e videoaulas. Além disso, 
são apresentadas inovações no uso da plataforma Moodle, como um 
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plugin para controle de atividades pendentes, o uso do ambiente para 
gerenciamento de bolsas e como apoio avaliativo nas atividades de cur-
sos presenciais.

É com muita alegria que compartilhamos com vocês, leitores(as), 
um pouco das nossas práticas e das nossas pesquisas no Núcleo de Tec-
nologia Educacional da Universidade Federal de Santa Maria. 

Boa leitura!

       Organizadoras
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RESUMO
Com a expansão e fortalecimento dos cursos de Educação a Distância, 
surge também a necessidade de aprimorar as tecnologias utilizadas nos 
processos de ensino e aprendizagem. No contexto da UFSM, o NTE é o 
órgão responsável pelos cursos EaD e pela inserção de recursos educa-
cionais tecnológicos. Para tanto, o NTE/UFSM conta com uma Equipe 
Multidisciplinar, a qual responsabiliza-se pelo processo de produção de 
e-books para todos os cursos EaD da Universidade. Nesse estudo, apre-
sentamos a construção desses livros didáticos digitais, processo que pas-
sa por diferentes subequipes e profissionais que exercem suas atividades 
de maneira integrada, tendo como foco o trabalho da Equipe Multidis-
ciplinar em parceria com os docentes UAB/UFSM. Discutimos ainda a 
importância da utilização dos livros digitais na educação e concluímos 
explicando as principais vantagens da construção de e-books para as dis-
ciplinas curriculares de cursos EaD. Dentre elas, destaca-se a possibilida-
de de inserção de recursos hipermidiáticos, o formato acessível aos mais 
diversos sistemas operacionais, a interação com as demais ferramentas 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem e, principalmente, sua constitui-
ção como um recurso atrativo, atualizado e didático que potencializa a 
construção de conhecimentos na EaD. 

Palavras-chave: Livro digital; educação; EaD; Equipe 
Multidisciplinar; NTE.

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

No final do século XX e meados do século XXI, o cenário educacional 
brasileiro passou por profundas mudanças políticas, econômicas, cul-
turais e tecnológicas. Com o advento da globalização e a conexão mun-
dial dada com a criação da internet emerge também a era da informação. 
Essas mudanças sociais afetam a educação, apontam novos desafios e 
colocam os recursos midiáticos como aliados da educação. Diante des-
sas transformações de cenário, educadores brasileiros idealizaram os 
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avanços  tecnológicos em prol da educação, surgindo então a Educação 
a Distância (EaD). 

É importante destacarmos o percurso da EaD a fim de compreender-
mos os processos que a constituem como modalidade de ensino. Em 
1996, a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em seu art. 80, insere a 
Educação a Distância - EaD como modalidade de ensino no sistema de 
educação formal, sendo incluída como uma das opções de modificação 
do sistema de ensino nacional. “O Poder Público incentivará o desen-
volvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos 
os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada” (BRASIL, 
2005, p. 31). Após a implementação desta lei, a modalidade passa a ser 
equivalente para todos os níveis de ensino. Desta forma, o Ensino Su-
perior é fortalecido, passando a contar com mais essa modalidade. Em 
2006, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituído pelo 
Decreto n. 5.800, de 08 de junho de 2006. Sua finalidade foi expandir e in-
teriorizar a oferta dos cursos e programas de Educação Superior no país. 
A partir desta nova configuração, a EaD começa a se constituir como mo-
dalidade de Ensino Superior.

Com isso, nos últimos anos, temos acompanhado a crescente ofer-
ta de cursos na modalidade a distância decorrente de uma necessidade 
da população e também como forma de acessar o ensino superior e de 
democratizar o processo de ensino-aprendizagem. A Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM) iniciou seus trabalhos no âmbito da EaD em 
junho de 2006, aderindo ao sistema UAB. O início se deu através do en-
caminhamento, à Secretaria de Educação a Distância, de um documento 
contendo as possibilidades de cursos e polos de oferta que a UFSM se 
propunha a organizar. No mesmo ano, foram ofertados quatro cursos de 
graduação e três de pós-graduação/especialização. Entre as graduações, 
estão: Licenciatura em Física, Licenciatura em Letras/Português, Licen-
ciatura em Pedagogia e Tecnologia em Agricultura Familiar, além de es-
pecializações em Gestão de Arquivos, Gestão Educacional e Tecnologias 
da Informação e Comunicação na Educação (TICs). 

A demanda de cursos e polos vem crescendo cada vez mais na UFSM 
e, para dar suporte a essa expansão, foi criado, em 2011, o Núcleo de 
Tecnologia Educacional (NTE). Juntamente com a Coordenação UAB, o 
NTE dá suporte tecnológico aos cursos EaD da instituição, promovendo 
a inovação do trabalho pedagógico nessa modalidade, disseminando re-
cursos tecnológicos educacionais e promovendo a democratização dos 
processos de ensino e aprendizagem. A equipe do NTE oferece diversos 
serviços de apoio e suporte, tais como cursos de capacitação, oficinas 
personalizadas sobre o uso da plataforma Moodle1, suporte técnico e pe-
dagógico, produção de videoaulas, livros didáticos e e-books.

A Educação a Distância proporciona maior autonomia e flexibilidade 
no processo formativo inicial e continuado. Dessa forma, os materiais 
didáticos tornam-se importantes aliados na sistematização dos conte-

1 “O Moodle é uma 
plataforma de 
Ambiente Virtual de 
Ensino Aprendizagem 
(AVEA), cuja finalidade 
é gerir e mediar 
a aprendizagem 
na modalidade a 
distância” (KARKOW et 
al., 2018, p. 24).
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údos e também no compartilhamento dos mesmos. Entre os materiais 
didáticos desenvolvidos pelo Núcleo de Tecnologia Educacional da Uni-
versidade Federal de Santa Maria, os e-books produzidos pela Equipe 
Multidisciplinar do NTE estabelecem-se como ferramentas importantes 
a fim de dar subsídio teórico-prático e de organizar e sistematizar os co-
nhecimentos/conteúdos das disciplinas ofertadas nos cursos vinculados 
à UAB/UFSM. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Há quase quatro décadas que os livros começaram a sair das folhas de 
papel e partir para os computadores e dispositivos de leitura, modifican-
do as formas de cultura e de consumo do objeto livro, ganhando, então, o 
nome de e-books ou livros digitais: 

O termo é uma abreviação de electronic book (livro 
eletrônico ou livro digital). Indica, em princípio, a 
versão eletrônica de um livro impresso que pode 
ser lido por meio de um e-reader (electronic reader), 
um computador [...] ou outro dispositivo que per-
mita acesso a dados digitais, como alguns celulares 
(GRUSZYNSKI, 2010, p. 427).

Podemos definir o e-book como uma publicação eletrônica de obras, 
que podem ser uma versão de um livro impresso ou somente digitais, ex-
clusivas do formato sem versão impressa. Essas obras devem ser lidas 
em um dispositivo digital, o qual permite ao usuário diferentes formas 
de interação e leitura.

O livro eletrônico possui formato digital e tem diversas vantagens 
se comparado ao livro impresso, reunindo uma série de recursos que 
não são possíveis com a utilização do papel. Com o livro digital, é pos-
sível construir um ambiente virtual e nele podem ser aplicados vários 
recursos hipermidiáticos. Os recursos variam conforme o formato 
do livro, abrangendo a possibilidade de integração de fotos, vídeos e 
também hipertextos.

Segundo Bairon e Feitosa (2012), a hipermídia resulta da convergên-
cia digital de conteúdos vindos de diferentes mídias como: rádio, TV, ci-
nema, internet, revista e jornal impresso. É derivada de um movimento 

“hiperdinâmico”, de um ponto de intersecção no qual as informações se 
cruzam, sem um começo, meio ou fim preestabelecido.

Considera-se como hipermídia o conjunto de meios hipertextuais, 
aqueles regidos pelos princípios do hipertexto. Segundo Pierre Lévy 
(1993), é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser 
palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências so-
noras, documentos complexos que podem também ser hipertextos. Lévy 
(1993) afirma que um hipertexto é um tipo de programa para a organiza-
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ção de conhecimentos ou dados, para a aquisição de informações e para 
a comunicação.

A hipermídia é uma característica marcante do e-book, ao contrário 
do seu suporte antecessor, o livro impresso. A hipermídia permite ao 
e-book a inserção de recursos como links para sites, vídeos e artigos e o 
acesso a eles com apenas um clique.

Os livros digitais podem ter várias extensões. Um dos motivos apon-
tados por Procópio (2010) de o livro digital não ter se tornado mais po-
pular em menos tempo é a existência de dezenas de formatos de ar-
quivos eletrônicos. No NTE/UFSM, os e-books são disponibilizados no 
formato PDF.

O PDF foi criado pela Adobe Systems e lançado em 1990 como uma 
forma confiável para visualizar, imprimir e compartilhar informações 
com outras pessoas, independentemente do sistema operacional do 
computador. Com o surgimento e expansão da Internet, veio também 
um grande incremento da distribuição de informações, além do aumen-
to da quantidade de computadores, navegadores da web e sistemas ope-
racionais. Durante esse período de crescimento sem precedentes, o PDF 
emergiu como a forma mais confiável de distribuir documentos via web. 
Com o direcionamento da Adobe, o PDF foi adotado pela International 
Organization for Standardization (ISO) como o padrão para o arquiva-
mento de documentos eletrônicos (ADOBE SYSTEMS, online).

A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NTE E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS 
E-BOOKS

O Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM é composto por diver-
sas equipes. Dentre elas, a responsável pela produção dos materiais di-
dáticos e, mais especificamente, dos e-books destinados para os cursos 
oferecidos na modalidade a distância da instituição é a Equipe Multidis-
ciplinar. Essa Equipe é formada por algumas subequipes, como a Equipe 
Pedagógica, a Equipe de Revisão e a Equipe de Design, além de possuir 
apoio administrativo e suporte em tecnologias da informação. 

A Equipe Multidisciplinar é formada por profissionais de diferentes 
áreas; entre eles, estão professores-pesquisadores, pedagogas, revisores 
textuais, designers, ilustradores e diagramadores. Esses profissionais 
atuam de maneira integrada no processo de produção de livros didáticos 
digitais, oferecendo desde a orientação didático-pedagógica até a aqui-
sição do ISBN e publicação do e-book no site do NTE. A construção do 
livro didático na Equipe Multidisciplinar do NTE/UFSM segue um fluxo-
grama de trabalho, conforme pode ser observado na imagem seguinte. 
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Figura 1 – Fluxograma do processo de produção de material didático no NTE/UFSM

Fonte: NTE/UFSM.

A primeira etapa da produção de livro digital é feita pela Equipe Pedagó-
gica, tendo a fi nalidade de oferecer orientações didático-pedagógicas aos 
professores vinculados aos cursos da Universidade Aberta do Brasil. Essa 
equipe mantém um contato direto e frequente com os professores auto-
res dos materiais, assistindo-os e auxiliando-os na elaboração do mate-
rial. Para tanto, segue-se um checklist em todos os materiais e também 
são promovidas capacitações e encontros presenciais com os docentes 
dos cursos EaD, com o intuito de explicar o processo de construção dos 
e-books no NTE e compreender a metodologia e as percepções de cada 
professor, assim como as particularidades de cada disciplina. 

Esse conhecimento é fundamental para que as pedagogas do NTE 
possam contribuir com recursos e ferramentas educacionais que es-
tejam de acordo com as especifi cidades do docente e dos discentes da 
disciplina, assim como com o contexto em que eles estão inseridos. A 
escolha adequada dos recursos e sua utilização no material didático da 
disciplina é fundamental para promover as trocas entre os professores e 
os estudantes, potencializando o processo de ensino e aprendizagem na 
modalidade educacional a distância. 

A etapa seguinte da produção de e-book é realizada pela Equipe de 
Revisão, após o recebimento do arquivo textual, enviado pela Equipe Pe-
dagógica. O trabalho de revisão textual abrange a verifi cação ortográfi ca 
e gramatical, seguindo as regras do Novo Acordo Ortográfi co da Língua 
Portuguesa (CEGALLA, 2007), e a adequação às normas do Manual de 
Dissertações e Teses da UFSM (UFSM, 2015), principalmente no que se 
refere à utilização padrão das referências bibliográfi cas, das citações di-
retas e indiretas de autores e obras e da formatação técnica dos materiais. 
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A revisão textual é feita no próprio arquivo, utilizando o recurso de 
“Controlar Alterações”, disponível na aba “Revisão”, no Word, programa 
do pacote Offi  ce (confi ra a fi gura 2). Esse recurso é utilizado de forma 
a manter visíveis todas as alterações feitas pela equipe no texto original. 
Dessa forma, o professor, ao receber o arquivo novamente, pode visuali-
zar todas as modifi cações que foram realizadas no seu texto, compreen-
dendo desde a formatação até correções ortográfi cas e de digitação, rees-
crita de algum trecho para deixá-lo mais claro, reorganização de alguma 
frase com o intuito de deixar o conteúdo mais didático, etc.

Figura 2 – Exemplo de utilização do recurso “Controlar Alterações” no Word

Fonte: NTE/UFSM.

Outro recurso2 de grande utilidade para a etapa de revisão textual é o 
“Novo Comentário”. Através dele, a equipe pode acrescentar notas no 
próprio arquivo, selecionando trechos específi cos, as quais fi cam visíveis 
para o professor autor do livro. Nesses comentários, os revisores podem 
escrever informações que estão incompletas no texto (como a ausência 
do ano ou da página em uma citação direta, ou alguma incongruência 
entre as obras citadas e as que constam nas referências bibliográfi cas), 
questionar sobre algum parágrafo ou conceito que não está muito claro, 
fazer perguntas sobre trechos específi cos no arquivo, facilitando, dessa 
forma, o diálogo entre os professores e a equipe durante o processo de 
produção do e-book. Na fi gura seguinte, apresenta-se um exemplo da 
utilização do recurso “Novo Comentário” no Word.

2 Recursos semelhantes 
também podem 
ser encontrados 
no programa de 
licenciamento aberto 
LibreO�fi ce Writer.
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Figura 3 – Exemplo de utilização do recurso “Novo Comentário” no Word.

Fonte: NTE/UFSM.

Após a primeira revisão, o livro digital retorna para o professor, o qual 
visualiza/aceita as alterações feitas no arquivo e encaminha novamente 
para a Equipe de Revisão. Depois do recebimento, os revisores iniciam a 
segunda revisão do e-book. Concluída essa etapa, o material é encami-
nhado para a diagramação, realizada pela Equipe de Design. 

Além de diagramar o livro digital, a Equipe de Design também é res-
ponsável por ilustrar as capas dos e-books, fotografar e criar ilustrações 
para os materiais, seja a partir de referências visuais selecionadas pelos 
autores, seja a partir de solicitações específicas do professor para aquele 
material. Na construção do projeto gráfico dos e-books, atenta-se para 
a harmonia entre a identidade visual do projeto, da disciplina, do curso 
EaD, dos conteúdos abordados no material e das imagens criadas pelos 
designers, conforme pode ser visualizado nas imagens a seguir.
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Figura 4 – Capa do e-book Língua Portuguesa, produzida pela Equipe de Design

Fonte: Equipe Multidisciplinar, NTE/UFSM. 

Figura 5 – Exemplos de ilustrações produzidas para os e-books pelos designers da Equipe 
Multidisciplinar

Fonte: Equipe Multidisciplinar, NTE/UFSM.

Além da atenção especial às imagens criadas, relacionando-as com o 
projeto e o conteúdo, os livros digitais produzidos pela Equipe Multi-
disciplinar seguem os princípios de legibilidade apontados por Lidwell, 
Holden e Butler (2010), no que concerne à clareza visual dos textos. Des-
sa forma, atenta-se especialmente para detalhes tipográfi cos e de forma-
tação, tais como tamanho da fonte utilizada, contraste, espacejamento 
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dos  caracteres, bloco de texto, espaçamento entrelinhas, contribuindo, 
assim, para o conforto de leitura do livro digital. 

Após a diagramação e ilustração, já em formato PDF, o arquivo é en-
viado para o professor realizar uma última leitura e conferência, poden-
do ainda solicitar alterações no livro digital. Com o retorno do material, 
a Equipe de Revisão faz a terceira revisão do e-book e, caso necessário, 
acrescenta anotações no próprio PDF, informando em quais trechos do 
arquivo devem ser feitas alterações – as quais são feitas diretamente no 
programa utilizado para diagramar, o InDesign. Após essa última leitura, 
o material é finalizado e, na sequência, solicita-se o registro com ISBN, 
os professores assinam um termo de cessão de direitos para a UAB e os 
e-books são disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem3 e 
no site do Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, onde podem ser 
livremente acessados. 

Para organizar o e-book, é necessário que o professor responsável 
pela produção do mesmo realize um planejamento a fim de traçar os ob-
jetivos a serem alcançados e/ou desenvolvidos através de determinada 
disciplina. Planejar é uma atividade inerente ao ser humano – planeja-
mos diariamente as ações que desenvolvemos em nosso cotidiano ou 
que realizaremos futuramente. Nesse sentido, ao tratarmos da educação 
formal e institucionalizada não poderia ser diferente. Sobre essa ques-
tão, Vasconcellos (2002) ressalta que a elaboração de um projeto de curso, 
ou seja, de um projeto do que será abordado em uma disciplina, “é a 
sistematização da proposta geral de trabalho do professor naquela de-
terminada disciplina ou área de estudo, numa dada realidade”. Para que 
isso aconteça, é necessário que “o curso e as aulas sejam bem planejadas” 
(VASCONCELLOS, 2002, p. 136). 

Planejar o livro didático é de grande relevância para o seguimento e 
organização das disciplinas nos cursos EaD, bem como para o desenvol-
vimento do trabalho pedagógico dos professores. Tendo em vista que o 
contato entre professor, tutor e acadêmico acontece mediado por tecno-
logias, ter um material organizado e em conformidade com o programa 
da disciplina potencializa a construção de conhecimentos. Com isso, é 
necessário que se leve em consideração a escolha dos conteúdos e a for-
ma como serão abordados e sistematizados, bem como a seleção dos re-
cursos pedagógicos mais adequados para que o material alcance o êxito 
pretendido, que é a aprendizagem dos estudantes, principalmente dos 
que compõem o corpo discente EaD da instituição.

Ter um livro no qual estão sistematizados os conhecimentos impor-
tantes de determinada disciplina de forma interativa (com a inserção de 
links, vídeos e sugestões de conhecimentos relacionados ao tema abor-
dado com apenas um clique) permite aos alunos uma aprendizagem sig-
nificativa e amplia seus conhecimentos acerca do tema em questão. Além 
disso, as atividades inseridas ao final de cada unidade do livro digital per-
mitem a reflexão imediata do que foi proposto para estudo naquele mo-
mento. Dessa forma, os e-books produzidos pela Equipe Multidisciplinar 

3 A UFSM utiliza o Moodle 
em todos os seus cursos 
ofertados na modalidade 
EaD. 
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estabelecem-se como importantes ferramentas no desenvolvimento das 
disciplinas e também no processo de construção de conhecimentos dos 
estudantes e professores da EaD/UFSM.

A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NTE E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS 
E-BOOKS

A Educação a Distância vem se expandindo e se fortalecendo cada vez 
mais, sendo uma importante ferramenta de democratização do ensino. 
Através dessa modalidade, é possível que estudantes, das mais diversas 
localidades, tenham acesso a cursos técnicos, de graduação, de pós-gra-
duação e de formação complementar, adaptando-se, ainda, com a rotina 
de quem precisa dividir seu tempo de estudos com outras atividades.

A EaD acontece mediada por diversas tecnologias. Essas ferramentas 
possibilitam a interação entre acadêmicos, tutores e professores, dando 
suporte ao processo de ensino e aprendizagem. A Universidade Federal de 
Santa Maria conta com o Núcleo de Tecnologia Educacional para auxiliar 
na inserção e produção de recursos educacionais tecnológicos, estando 
entre esses o suporte para criação de e-books para os cursos UAB/UFSM.

O e-book consiste em um livro no formato digital que pode ser inse-
rido em diversas plataformas. No NTE, os e-books são produzidos a par-
tir de uma parceria entre professores autores e Equipe Multidisciplinar. 
Essa equipe é formada por diversos profissionais que trabalham de ma-
neira integrada para produzir um livro digital didático e coerente com a 
realidade do estudante da EaD. A construção do material passa por diver-
sas etapas e, em todas elas, o professor autor realiza o acompanhamento 
de sua obra. Os autores são responsáveis pelo planejamento e escrita do 
material em consonância com o programa da disciplina e projeto do cur-
so para o qual ele está sendo produzido.

São muitas as vantagens que se tem a partir da utilização de um 
e-book, destacando-se, dentre elas, a inserção de diversos recursos hi-
permidiáticos. Esses recursos somam-se aos processos interativos que 
uma educação mediada por tecnologias deve estabelecer. O livro digital, 
produzido no NTE/UFSM, é disponibilizado em formato PDF, garantin-
do seu acesso aos mais diversos sistemas operacionais. Dessa maneira, 
ele torna-se uma importante ferramenta para os docentes realizarem 
seu trabalho na modalidade a distância. Com a utilização de e-books na 
EaD, objetiva-se, ainda, a interação com as demais ferramentas dispo-
nibilizadas no ambiente virtual (Moodle), não sendo apenas um guia de 
estudos, mas constituindo-se como o material base da disciplina. O livro 
digital configura-se, assim, como um recurso atrativo, atualizado e didá-
tico para auxiliar a construção de conhecimentos nas mais diversas áreas.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é apresentar a metodologia de desenvolvimento 
de jogos educacionais concebida e utilizada pela Equipe Multidisciplinar 
do Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa 
Maria. São mostradas todas as etapas que o projeto passa desde o conta-
to inicial do solicitante do objeto de aprendizagem até o jogo finalizado 
e disponibilizado aos estudantes, apresentando os detalhamentos em 
suas distintas fases, com possíveis adaptações de acordo com a neces-
sidade e as peculiaridades do projeto em questão. Também é abordada 
a organização da equipe em relação às fases de desenvolvimento. A pes-
quisa faz uma introdução a respeito dos jogos na educação e a inovação 
da aprendizagem baseada em jogos, além da utilização de jogos como 
objetos de aprendizagem na educação a distância.

Palavras-chave: Educação a Distância; Jogos; Metodologia; Objeto de 
aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O cenário atual apresenta diversos estudos que mostram o envolvimen-
to dos jogos com a educação, apontando em como a união dessas áreas 
gera frutos. A aprendizagem baseada em jogos digitais é uma realidade, 
alocando os estudantes em situações lúdicas e dinâmicas, colocando 
em prática o ensino por meio de suportes tecnológicos e testando os 
conhecimentos adquiridos. É muito comum a utilização de jogos com 
mecânicas pré-estabelecidas, com o conteúdo adaptado de acordo 
com a disciplina, mas também há os jogos educacionais desenvolvi-
dos para conteúdos específicos. Porém, conforme apontado por Costa 
(2009), normalmente os jogos existentes criados com uma finalidade 
de entretenimento são mais divertidos que os jogos criados com uma 
finalidade pedagógica, além de também possuírem a capacidade de en-
sinar conteúdos aos jogadores, mesmo que não tenham essa intenção 
como principal meta. Pensando nisso, o desenvolvimento de jogos pela 
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EMUAB/NTE/UFSM 1é focado em aliar a diversão com a aprendizagem, 
buscando gameplay que possua relação com o contexto do conteúdo, 
fazendo com que o estudante aprenda enquanto joga. O presente artigo 
possui como objetivo abordar a metodologia de desenvolvimento de 
jogos educacionais por uma equipe multidisciplinar, em um contexto 
de educação a distância, tanto em questões de game design e produ-
ção técnica quanto em relação à organização do fluxo de trabalho de 
 acordo com as funções dos profissionais envolvidos.

UTILIZAÇÃO DE JOGOS NA EDUCAÇÃO

A aprendizagem baseada em jogos, segundo Tang, Hanneghan e El-Rhali-
bi (2009 apud MONSALVE, 2014, p. 35), é uma abordagem oriunda do uso 
de jogos digitais na educação, possuindo valor educacional. O objetivo 
final é o apoio à aprendizagem, a avaliação e análise de alunos e a melho-
ria do ensino, adequando-se ao contexto das tecnologias. A utilização de 
jogos como recurso na educação possui muitas vantagens, pois ,conforme 
Carvalho (2015), eles são produtos altamente interativos e motivadores, 
levando o jogador a envolver-se em uma atividade que carrega emoções, 
prazeres e desafios, e que assim possui um enorme potencial de ensinar, 
pois de acordo com Guerra (2010 apud GOMES; TEDESCO; DE MELO, 
2016, p. 51), “aprendemos tudo aquilo que nos emociona”. Alguns fatores 
presentes nos bons jogos são apontados como elementos motivadores 
aos jogadores:

    • O controle que o jogador sente sobre suas ações e a percepção de que 
o resultado final depende de como ele as executa. Essa é uma caracterís-
tica importante dos jogos, abordada por Janet Murray e denominada de 
agência, que, segundo ela, é “a capacidade gratificante de realizar ações 
significativas e ver os resultados de nossas decisões e escolhas” (MUR-
RAY, 2003, p. 127).

    • A presença de resposta imediata ao jogador pelo sistema, conhecido 
como feedback. Assim, o jogador percebe se executou alguma ação de 
maneira correta (ganhando pontos, por exemplo) ou incorreta (perden-
do vida, por exemplo). O feedback faz com que o jogador aprenda por 
meio de suas próprias ações e as respostas que recebe delas. De acordo 
com Vieira (1999), o erro é uma importante fonte de aprendizagem na 
teoria construtivista, onde as consequências das atitudes dos alunos, se-
jam elas erros ou acertos, ajudam a construir seus conceitos.

    • Por serem competitivos ou cooperativos, podem atrair diferentes ti-
pos de públicos, além de ter a liberdade de abordar diferentes assuntos 
de maneiras variadas de acordo com o objetivo.

1  Equipe 
Multidisciplinar 
da Universidade 
Aberta do Brasil/
Núcleo de Tecnologia 
Educacional/
Universidade Federal 
de Santa Maria
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    • Possui grande flexibilidade na maneira de como os desafios podem 
ser propostos aos jogadores, inclusive podendo ser ajustado esse nível 
de dificuldade. 

    • Apresenta uma progressão na relação entre desafios e habilidades 
do jogador, mantendo o interesse, a motivação e o foco. Esse elemento é 
apresentado por Csikszentmihalyi (1999) em seu livro “A descoberta do 
Fluxo”. A obra trata a respeito de um estado de experiência em que (nesse 
caso) o jogador vai progressivamente ganhando mais habilidades à me-
dida que os desafios vão aumentando proporcionalmente, evitando com 
que o jogador fique entediado por ter muito poder e pouco desafio, ou 
frustrado por ter muito desafio e pouco poder.

Muitas são as possibilidades de integração de jogos em ambientes de 
aprendizagem, em todos os níveis, que podem ir desde jogos para alfabe-
tização até jogos para treinamento militar, por exemplo. Jane McGonigal 
(2017) fala em seu livro “A Realidade em Jogo” como nos últimos anos 
os jogos foram sendo introduzidos cada vez mais nas escolas, e como 
isso é vantajoso, pois os jogos educativos, sendo hoje em dia uma grande 
indústria, possuem a capacidade de ensinar os mais diversos assuntos e 
habilidades. Reforça ainda que, quanto melhor projetados, combinando 
de maneira eficaz os elementos de jogo com os conteúdos educativos, 
mais conseguem proporcionar auxílio aos estudantes ao se relacionarem 
com tais conteúdos. “É inegável que o jogo é um agente motivador. […] 
A educação se utiliza dele, seja para que alunos aprendam a gostar de 
um determinado conteúdo, seja para motivá-los a aprender sobre esse 
conteúdo”, conforme explica Costa (2008, p. 19).

O jogo pedagógico ou didático tem como objetivo 
proporcionar determinadas aprendizagens, sendo 
uma alternativa para se melhorar o desempenho dos 
estudantes em alguns conteúdos de difícil aprendi-
zagem. Nesta perspectiva, o jogo não é o fim, mas o 
eixo que conduz a um conteúdo didático específico, 
resultando de um conjunto de ações lúdicas para a 
aquisição de informações (PEREIRA, 2013, p. 22).

Auxiliando nos processos de aprendizagem, apresentam-se como um 
ótimo recurso para integração e motivação, além de proporcionar a di-
versão, algo que deve sempre estar em mente ao utilizá-los em ativida-
des educacionais. O aprendizado e a diversão andam juntos nos jogos. 
De acordo com Koster (2007, p. 40-42), “a diversão dos jogos emana do 
domínio. Ela surge da compreensão. É o ato de resolver quebra-cabeças 
que deixa o jogo divertido. Em outras palavras, no que tange aos jogos, 
aprender é o barato, enquanto que o tédio é o oposto disso”.



· 27

Um objeto de conhecimento está a favor da diversão 
e do entretenimento quando estruturalmente rela-
cionado a outro(s) elemento(s) (como um jogo de 
entretenimento já existente) de maneira que forme 
com ele(s) um todo básico, harmônico, essencial; e 
esse todo é, pelo menos para o seu público-alvo, me-
lhor como jogo do que qualquer uma de suas partes 
separadamente ou essas partes fracamente somadas 
(COSTA, 2008, p. 89).

UTILIZAÇÃO DE JOGOS NA EDUCAÇÃO

A utilização de tecnologias de informação e comunicação (TICs) na edu-
cação para a construção de materiais educacionais proporciona o desen-
volvimento dos Objetos de Aprendizagem, que são módulos de conteúdo 
instrucional que podem ser utilizados em diferentes contextos de apren-
dizagem de acordo com Prevedello (2011). Possuem como característica 
a possibilidade de dividir o conteúdo em pequenas unidades, que são 
autônomas, mas que se complementam. Esses objetos podem ter sua 
apresentação através de diferentes mídias, e entre elas, os jogos.

A EAD apresenta características específicas, onde a 
aprendizagem é vista como autônoma, independen-
te, isso dá-se pelo motivo no qual o aluno é o centro 
do sistema de aprendizagem. Desta forma, as novas 
tecnologias de informação e comunicação, facilitam 
as práticas de ensino e a flexibilidade de tempo, para 
que esse aluno possa desenvolver atividades e pro-
duzir conhecimento (PAULO; RIBAS; KNAUT, 2015, 
p. 2).

No contexto da Educação a Distância, esse tipo de conteúdo é muito uti-
lizado, pois facilita o acompanhamento e a aprendizagem do conteúdo 
por parte dos alunos, além de proporcionar que o professor monte essas 
partes na ordem que desejar de acordo com os objetivos de ensino.

Swales (2003 apud MARINS et al., 2007) afirma que os materiais didá-
ticos para Educação a Distância devem ser focados no estudante ao invés 
de seguir uma abordagem tradicional, focada no conteúdo dos livros. O 
estudante, sendo o ponto central da EaD, precisa se manter envolvido 
e motivado pelos materiais utilizados pelo professor, para assim poder 
apropriar-se das competências e dos conhecimentos que eles oferecem.

Objeto virtual de aprendizagem é um recurso digital 
reutilizável que auxilie na aprendizagem de algum 
conceito e, ao mesmo tempo, estimule o desenvolvi-
mento de capacidades pessoais, como por exemplo, 
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imaginação e criatividade. Dessa forma, um objeto 
virtual de aprendizagem pode tanto contemplar um 
único conceito quanto englobar todo o corpo de 
uma teoria. Pode ainda compor um percurso didáti-
co, envolvendo um conjunto envolvido, ou forman-
do, com exclusividade, a metodologia adotada para 
determinado trabalho (SPINELLI, 2007, p. 7).

A Figura 1 mostra as características dos Objetos de Aprendizagem:

Figura 1 – Características e exemplos de Objetos de Aprendizagem.

Fonte: Adaptado de Wiley (2000).

Os Objetos de Aprendizagem normalmente são disponibilizados em re-
positórios online, ou seja, grandes bibliotecas nas quais está agrupado 
esse conteúdo, podendo ser facilmente acessadas para sua utilização. Um 
exemplo é o ntetube (Figura 2), um repositório desenvolvido pelo Núcleo 
de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Maria. Ele 
disponibiliza vídeos e animações de caráter educacional, com conteúdo 
produzido em parceria com docentes da instituição. Além de ser uma 
solução de uma necessidade para a distribuição de vídeos para o ensino 
a distância, é aberto para reutilização, possibilitando que qualquer usuá-
rio disponha desse material em diversos contextos educacionais.
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Figura 2 – Página do catálogo do site NTETUBE

Fonte: Autores.

A utilização de objetos educacionais, em especial os jogos educacionais 
e de entretenimento, deve ser pensada em conjunto com a estrutura pe-
dagógica, para que, além de lúdicos, também sirvam para a construção 
do conhecimento. 

Jogos educativos permeiam o projeto dos objetos de 
aprendizagem por diversas razões. A primeira e mais 
relevante deriva do fato de que através dos jogos 
educativos o educando assume uma postura ativa. 
Interage com o objeto de aprendizagem e, sobretudo, 
vê-se diante do desafio de selecionar informações 
e atribuir-lhes significados. Eles começaram a ser 
utilizados no contexto educativo a partir do rompi-
mento com o paradigma tradicional e surgimento do 
construtivismo, que enfatiza a participação e experi-
mentação do sujeito na construção de seu próprio 
conhecimento, através de suas interações (T AROU-
CO; CUNHA, 2006, p. 7).

Costa (2008) ressalta que a eficácia pedagógica dos jogos não está ligada 
apenas à diversão, e sim à estrutura similar à do objeto de conhecimento 
que está presente no jogo. Dessa maneira, ao criar ou escolher um jogo 
para usar como um objeto educacional, é necessário que seus mecanis-
mos desenvolvam conhecimentos que estejam intimamente ligados ao 
conteúdo em questão, enquanto a diversão e o desafio do jogo mantém o 
aluno engajado e motivado na realização da tarefa.
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Sendo assim, ao criar um jogo com fim pedagógico é 
preciso que haja preocupação com a aprendizagem, 
mas, ao mesmo tempo, com a diversão e o entrete-
nimento. Ambas as preocupações devem caminhar 
juntas desde o início, ao pensar a estrutura, e du-
rante todo o projeto, de maneira integrada, de uma 
forma gestáltica. Assim, o projeto resultará em um 
jogo onde a aprendizagem sobre o objeto de conhe-
cimento promove diversão, essa diversão promove 
mais aprendizagem sobre o objeto de conhecimento, 
que por sua vez aumenta a diversão, que aumenta 
a aprendizagem em um ciclo que potencializa tanto 
um quanto o outro (COSTA, 2009, p. 19-20).

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS EDUCACIONAIS 
DO NTE/UFSM

O desenvolvimento de jogos é uma atividade multidisciplinar, compre-
endendo diferentes áreas de conhecimento, como design gráfico, música 
e programação, por exemplo. No caso dos jogos educacionais, é adicio-
nada ainda a questão pedagógica, pois os jogos nesse contexto devem 
proporcionar o aprendizado aos estudantes. De acordo com Tarouco e 
Cunha (2006, p. 2), ao projetar tais objetos educacionais, deve-se “levar 
em conta tanto considerações derivadas de teorias de aprendizagem 
como combinar o conhecimento de outras áreas [...] e levar ainda em 
conta as potencialidades e limitações da tecnologia envolvida”.

A produção de jogos educacionais no Núcleo de Tecnologia Educa-
cional da Universidade Federal de Santa Maria se dá pela necessidade de 
materiais complementares, que podem trazer uma nova experiência de 
aprendizado aos alunos, tanto nos cursos de educação a distância como 
nos cursos presenciais da universidade.

Com a experiência da equipe em projetos como o desenvolvimento 
do repositório de vídeos do NTE, reformulação do Moodle da instituição 
e a demanda dos professores, constatou-se que haveria como abranger 
o desenvolvimento de jogos digitais educacionais. Os requisitos para a 
produção de um jogo são maiores e com mais etapas em comparação ao 
desenvolvimento de outros produtos digitais que a equipe já desenvolve, 
como sistemas e sites, por exemplo. Dessa forma, a equipe de desenvol-
vimento precisou aumentar, contratando pessoal específico nas áreas 
de game design, ilustração e programação para trabalhar nos projetos. 
A equipe formada para o desenvolvimento de jogos conta com: 1 game 
designer, 2 ilustradores, 1 programador, 1 designer de interface e 1 peda-
goga.

Inicialmente, foram analisadas algumas metodologias utilizadas para 
a produção de jogos digitais, a fim de estabelecer o fluxo de trabalho da 
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equipe. As metodologias encontradas para jogos não se diferem muito 
das metodologias encontradas para o desenvolvimento de sites e softwa-
res. Há modelos que priorizam a prototipação, como o modelo evolutivo; 
algumas mais rígidas durante o processo, como a de modelo cascata; e 
outras que mesclam a prototipação com um pouco da rigidez em algu-
mas etapas. Como a equipe já possuía experiência com outros projetos 
digitais, optou-se por adaptar o fluxograma de trabalhos entre as equipes 
de design e TI (tecnologia da informação) do NTE, que já havia sido utili-
zado nos projetos anteriores, como demonstrado na Figura 3.

Nesse sentido, Militão (2000, p. 26) afirma: “os jogos são vivências, por-
tanto, viabilização do ciclo de aprendizado: ação, reflexão, teorização e 
planejamento (ou prática). Um jogo [...] bem estruturado e corretamente 
aplicado proporciona resultados muito ricos, em termos de assimilação 
ou reformulação de conceitos”. Com isso em mente, foi possível a cria-
ção de uma metodologia para o desenvolvimento de jogos educacionais 
como objetos de aprendizagem para educação a distância, apresentada 
na Figura 4.

Figura 3 – Fluxograma para projetos entre equipe de design e TI do NTE 

Fonte: Autores.
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Figura 4 – Metodologia de desenvolvimento de jogos digitais como objetos de aprendiza-
gem para educação a distância (EaD)

Fonte: Autores.
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O início do projeto se dá a partir do contato do solicitante (normalmente, 
um professor de alguma disciplina de um curso EaD) com a Equipe Mul-
tidisciplinar. É agendada uma reunião entre o professor solicitante e os 
responsáveis pelo design, programação e pedagogia da Equipe Multidis-
ciplinar. Neste primeiro contato, são debatidas as possibilidades sobre 
como abranger e abordar o tema proposto.

Após essa primeira reunião, entramos na fase de Desenvolvimento 1, 
que se divide em duas etapas: Concepção e Estudos e Análises. Na etapa 
de concepção, é feito o levantamento de requisitos em relação ao game 
design, interface do jogo e público-alvo, além da criação inicial de como 
o jogo será em termos de gênero e mecânicas. Já na etapa de estudos e 
análises, é feita uma pesquisa de referências relacionadas tanto às ques-
tões que abrangerão desde a jogabilidade até os quesitos pedagógicos 
que ajudarão a guiar o projeto.

A partir do que é estruturado na fase de Desenvolvimento 1, o game de-
signer responsável pelo projeto inicia o Documento de Desenvolvimento 
do Jogo, também conhecido como GDD (Game Design Document). Este 
material permite que todos os participantes do projeto tenham acesso 
às principais informações que o jogo conterá, como um resumo geral 
do jogo, estilo de gameplay, gênero em que ele se encontra, público-alvo, 
mecânicas, referências visuais e de som, detalhamento técnico, platafor-
mas ou dispositivos para o qual vai ser lançado, além de outros requisitos 
que irão variar dependendo de cada projeto.

O GDD é disponibilizado para toda a equipe envolvida no projeto, que 
pode então dar início à fase de Desenvolvimento 2. Esta fase se divide em 
até três etapas distintas que podem funcionar de forma concomitante: 
Roteiro, Level Design e Wireframes2. O roteiro pode ser desenvolvido tan-
to por um ou mais membros da equipe ou entregue pelo próprio solici-
tante. A intenção dessa narrativa é que ela sirva de apoio ao gameplay 
para reforçar alguns pontos que venham a ser necessários. A etapa de 
level design é desenvolvida pelo game designer do projeto, e nessa eta-
pa são desenvolvidos os níveis do jogo, fases ou missões, de acordo com 
o projeto. Esses níveis podem ser prototipados tanto no papel e depois 
transpostos para o meio digital, quanto diretamente no computador, uti-
lizando softwares para essa função.

De acordo com o estilo do jogo, as etapas de roteiro e/ou level de-
sign podem ser reduzidas ou ignoradas, partindo diretamente para os 
wireframes. Com a arquitetura de informação definida no GDD, o de-
signer de interface e o programador podem dar início ao desenho dos 
wireframes. Nessa etapa, são feitos estudos para as telas do jogo, como 
a disposição dos menus, barras de progressão e gerenciamento que 
o jogador utilizará. Isto é feito visando uma melhor usabilidade e um 
aprendizado mais intuitivo por parte do usuário. Ainda nessa etapa é 
possível listar todos os ícones e ilustrações que serão necessários para 
utilização na interface e auxiliar na obtenção da experiência que o jogo 
quer propor.

2  Wireframe é uma 
espécie de esqueleto, 
mostrando de forma 
básica a arquitetura 
do objeto, feito de 
maneira simples, 
como um rascunho, 
para estudar a 
estrutura, composição, 
espaçamento e 
hierarquia. Ou seja, 
é feito para auxiliar 
os desenvolvedores a 
estudarem a melhor 
disposição dos 
elementos, de acordo 
com os requisitos do 
projeto.



34 ·

No Desenvolvimento 3, há três etapas distintas que trabalham em 
conjunto durante todo o processo, são elas: Arte 1, Programação 1 e In-
terface 1. A etapa de arte 1 é onde são feitos os conceitos visuais para o 
jogo, como o design de personagens, equipamentos, acessórios, cenários, 
ícones e animações que vão dar vida à ambientação do jogo. Todos os de-
senhos aqui feitos são desenvolvidos utilizando softwares gráficos, que, 
dependendo do estilo gráfico buscado, podem ser em mapa de bits ou 
vetorial, mas também podem ser utilizados softwares para modelagem 
3D. Na etapa de interface 1, o designer de interface utiliza os wireframes 
elaborados na fase anterior, aliando as artes criadas pelos ilustradores 
para desenvolver a interface a ser enviada ao programador. Na etapa pro-
gramação 1, o programador utiliza uma engine gráfica3 para criação de 
jogos. Dessa forma, é possível que um protótipo comece a ser progra-
mado com a finalidade de testar as mecânicas básicas e o level design 
desenvolvidos na etapa anterior.

Assim que o primeiro protótipo jogável fica pronto, é agendada uma 
reunião com o solicitante para apresentar como está o andamento do 
projeto. Nesta reunião, é possível definir os ajustes que precisam ser fei-
tos a partir dos pontos positivos e negativos apontados pelo cliente.

Após a reunião, entramos na fase de Desenvolvimento 4, que repetirá 
as mesmas etapas de desenvolvimento da fase anterior; porém, aqui as 
etapas de Arte 2 e Interface 2 servem para o refinamento e/ou alterações 
de elementos apontados na reunião. Na etapa de Programação 2, dá-se 
continuidade ao desenvolvimento dos níveis do jogo e à finalização de 
uma versão de demonstração para testes com usuários.

Para a fase de testes, são selecionados usuários que estejam compa-
tíveis com o público-alvo do projeto. Nestes testes, é possível avaliar se a 
interface está intuitiva para o usuário, se o gameplay consegue contem-
plar o conteúdo que pretende ser apresentado, se a arte do jogo consegue 
passar as informações de forma coesa com o tema e jogabilidade, entre 
outros fatores que podem ser o objetivo dos testes. Os resultados desses 
testes são avaliados pela equipe, observando-se padrões de interação e 
os feedbacks dos jogadores. As respostas negativas também são essen-
ciais no processo de refinamento do projeto. Caso seja necessário efetuar 
alterações em algum aspecto do jogo, volta-se para a fase anterior (De-
senvolvimento 4), onde serão feitos os ajustes para o desenvolvimento 
de uma nova demonstração e a realização de novos testes para avaliar o 
produto. Esta etapa se repete quantas vezes for necessário até que o jogo 
possa ser validado, para só assim dar prosseguimento à próxima fase.

O Desenvolvimento 5 é a etapa de refinamento da programação e pre-
paração para a exportação final do jogo, adequando-o para a plataforma 
na qual ele vai ser utilizado. Assim que finalizado, o jogo é disponibiliza-
do em um repositório e entregue ao solicitante, que pode utilizá-lo como 
ferramenta educacional em suas disciplinas.

3 A engine gráfica 
é um software em 
que serão inseridos 
todos os elementos 
visuais e sonoros, 
além do código de 
programação que 
rege o funcionamento 
do jogo. Existem 
diferentes engines 
e cada uma pode 
utilizar uma linguagem 
de programação 
específica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os jogos como objetos de aprendizagem são um grande recurso que 
pode ser utilizado em cursos de Educação a Distância, desde que sejam 
bem estruturados e planejados para atender de fato à necessidade de 
conseguir transmitir o conteúdo de maneira eficaz. A metodologia apre-
sentada aqui, que está sendo utilizada pela Equipe Multidisciplinar do 
Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Ma-
ria, mostra-se eficaz para isso, preocupada em integrar os aspectos peda-
gógicos e trabalhar em sintonia com o solicitante do projeto. Além disso, 
existe também a preocupação em não apenas adaptar um modelo que 
não tenha relação com o tema trabalhado, mas sim integrar o conteúdo, 
roteiro, arte e mecânicas, de forma que o jogo seja divertido e o aluno 
possa compreender o assunto abordado, sentindo-se, ainda, motivado. 
É importante ressaltar que essa metodologia passará por uma validação 
e está aberta a possíveis alterações em sua estrutura, pois foi idealizada 
recentemente e ainda estão em desenvolvimento os primeiros projetos 
de jogos baseados em sua utilização.
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RESUMO
O objetivo desse artigo é a reflexão sobre os impactos dos Recursos Edu-
cacionais Abertos (REA) para educação em rede na cultura digital em 
contextos emergentes. Basilarmente, analisa-se a prática das cinco liber-
dades (reter, reutilizar, readaptar, remixar, redistribuir) no contexto da 
Web 2.0. No escopo metodológico, a matriz é o Design-Based Research 
(DBR). A análise exploratória e triangulação de dados está sistematizada 
em torno dos ciclos iterativos de planejamento, implementação, registro 
e avaliação para o redesign. O processo de intervenção prática ocorreu 
no cenário de um Small Open Online Course (SOOC), denominado “Au-
toria Colaborativa em Rede” e vinculado ao Programa Anual de Capaci-
tação da UFSM. Da pesquisa, resultam postulados sobre a emergência 
de contextos formativos flexíveis e abertos na cultura digital. Ademais, a 
livre circulação de recursos e atividades com licenças permissivas pode 
gerar ciclos virtuosos de coautoria em rede como práticas da liberdade 
e cidadania. O pressuposto conclusivo pauta-se no argumento em torno 
do contínuo fortalecimento de Fluência Tecnológico-Pedagógica (FTP) 
nos contextos contemporâneos da interação e colaboração em rede.  

Palavras-chave: Tecnologia Educacional; Recursos Educacionais Aber-
tos; Cultura Digital; Ensino Superior.

INTRODUÇÃO

A atual configuração das redes é marcada pelas potencialidades das fer-
ramentas de (co)autoria, interatividade, interação e upload de conteú-
dos digitais na nomeada Web 2.0 (O’REILLY, 2005; BRUNS, 2008; BONK, 
2009). O relatório “Cisco Visual Networking Index: Forecast and Metho-
dology, 2016–2021” aponta, por exemplo, que, em 2019, 80% do tráfe-
go mundial de internet será baseado em vídeos. A “Pesquisa Brasileira 
de Mídia de 2015”, de responsabilidade da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República, foca nos “Hábitos de Consumo de 
Mídia da População Brasileira”. Esse relatório destaca o Facebook (83%), 
o WhatsApp (58%) e o Youtube (17%) como a terceira mídia mais utili-
zada no Brasil.

Nesse universo, tanto na educação básica quanto no ensino superior, 
as políticas públicas educacionais das últimas décadas acentuam siste-
mas de avaliação e regulação visando um compromisso textual com a 
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qualidade e a equidade. Porém,  de que forma esses dispositivos propos-
tos podem convergir e conectar-se com os modos contemporâneos de 
produção da vida social, econômica e pessoal? 

Os processos escolares formativos, por mais que adotem programas 
isolados de integração das tecnologias, não vêm avançando em termos de 
consolidação de uma cultura em rede e efetivamente digital. Os sistemas 
de gestão continuam sendo altamente burocráticos, os processos são cícli-
cos porque dependem de uma série de decisões no âmbito da gestão par-
ticipativa e democrática, os currículos continuam empenhados em torno 
de áreas e conteúdos tradicionalmente legitimados, os materiais didáticos 
estão fortemente atrelados às cadeias produtivas impressas, inclusive, às 
práticas monetárias da fotocópia. Além disso, a infraestrutura de laborató-
rios de informática encontra-se, muitas vezes, sucateada e pouco explora-
da em termos de pesquisa como processo formativo.

Assim, o objetivo central desse artigo é a reflexão sobre o impacto 
dos Recursos Educacionais Abertos (REA) na promoção e consolidação 
da educação em rede na cultura digital. Essa cultura é, especialmente, 
marcada pelos contextos emergentes em que o online e o aberto as-
sentam-se nos princípios do movimento REA, dos Massive/Small Open 
Online Courses (MOOC e SOOC), do universo internacional do softwa-
re livre e das práticas científicas abertas. Esse debate está alinhado ao 
tema das tecnologias educacionais em rede, da mediação e dos proces-
sos formativos ao longo da vida na cultura digital.

CULTURA DIGITAL E EDUCAÇÃO EM CONTEXTOS EMERGENTES

No Brasil, o contexto educacional do ensino superior foi marcado, nos 
últimos anos, por um intenso movimento de incentivo à expansão com 
ampliação do acesso e interiorização. Isso já o caracteriza como um con-
texto emergente, tanto pelas políticas quanto pela incursão das tecno-
logias. Morosini (2014, p. 387) explana as características desse contexto 
emergente, especialmente o latino-americano: 

os contextos emergentes  são caracterizados por: siste-
ma de educação superior complexo, heterogêneo, seg-
mentado socialmente; Sistema de Educação Superior 
em expansão e interiorizado; Macro Universidades; 
Multicampos de estruturas diferenciadas; Institutos 
Tecnológicos Fundamental, Médio, Médio Superior e 
Superior; Concentração da Empresa Privada no acesso 
social e no número de instituições; Investigação com 
multiplicidade de laboratórios e institutos de ciência 
que abarcam todas as áreas de pensamento humano 
e suas fronteiras; Massificação da demanda social por 
educação superior e uma forte presença da internacio-
nalização (MOROSINI, 2014, p. 387).
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Tomando como referência as características elencadas pela autora, per-
cebe-se que esse contexto do ensino superior brasileiro, inaugura, por 
exemplo, formas de incluir um amplo público que nunca antes imagina-
va ter acesso ao sistema público de formação universitária. Nesse senti-
do, comemoram-se inúmeros avanços em termos de democratização do 
acesso e ampliação do número de vagas, ações afirmativas. 

Ao mesmo tempo, os desafios continuam sendo imperativos, já que, 
além do acesso, torna-se necessário criar mecanismos de permanência e 
conclusão dos estudos com sucesso. A cultura digital e a educação em rede 
são justamente pontos de análise para compreender a transição e as tensões 
de um período em que o ensino superior já não se limita às características 
e especificidades da modalidade presencial. Essa elasticidade adjetiva em 
relação às dimensões pedagógicas e às administrativas das instituições exi-
ge políticas de avaliação, regulação e sistemas de financiamento inovadores. 

A criação do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) pode ser com-
preendida como um dos marcos nesse processo de emergência. Com as 
possibilidades da educação a distância, iniciou-se um movimento de am-
pliação da comunicação mediada pelas tecnologias em rede, da criação 
de conteúdos digitais, da mediação pedagógica organizada em platafor-
mas virtuais, dinamizando sessões síncronas e atividades assíncronas. Ou 
seja, pode-se compreender facilmente que os elementos constitutivos das 
interfaces técnicas e práticas que compõe a cultura digital e em rede estão 
presentes no ensino superior. No entanto, as dimensões do empowerment, 
da criatividade, inventividade e participação democrática na produção do 
conhecimento científico-tecnológico, potencializadas pela cultura digital, 
ainda estão muito aquém na formação universitária. 

Jenkins (2009, p. 29) analisa essa cultura digital do ponto de vista da 
convergência das mídias, que compreende o “fluxo de conteúdos através 
de múltiplos suportes midiáticos, bem como à cooperação entre múltiplos 
mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 
meios de comunicação”. O mesmo autor, em publicação mais recente, ex-
plora o caráter da produção de conteúdos digitais com a noção de cultura 
participatória.

A interatividade é uma propriedade da tecnologia, enquanto que a parti-
cipação é uma propriedade da cultura. A cultura participatória está a emergir 
à medida que a cultura absorve e responde à explosão das novas tecnologias, 
tornando possível que consumidores médios arquivem, anotem, se apro-
priem e recirculem conteúdos dos media de novas e poderosas formas. Um 
foco na expansão do acesso às novas tecnologias é limitado se não desen-
volvermos também as competências e o conhecimento cultural necessários 
para utilizar essas ferramentas para os nossos próprios fins. Usamos o termo 

‘participação’ como sendo transversal a práticas educativas, processos criati-
vos, vida comunitária e cidadania democrática. Os nossos objetivos devem 
ser encorajar os jovens a desenvolver capacidades, conhecimento, moldu-
ras éticas e autoconfiança necessários para serem participantes plenos na 
cultura contemporânea (JENKINS, 2015, p. 306).
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Essa cultura digital e em rede, que autores como Pierre Lévy exploram 
com base em conceitos, como cibercultura e inteligência coletiva, confron-
ta e conflita com modelos de produção tradicionais preconizados pela era 
industrial. Bruns (2008) criou o conceito de Produsage para problematizar 
o empobrecimento e as limitações de modelos de produção centralizados 
em produtos fechados, no consumo em larga escala e na pouca participação 
das grandes multidões. 

Atentando para a explicação de Jenkins (2015) sobre o que considera cul-
tura participatória, torna-se premente analisar em que medida as políticas 
e práticas pedagógicas no ensino superior têm fortalecido processos criati-
vos, formação para cidadania democrática, competências e conhecimento 
cultural necessários para resolver problemas de ordem social, psicológica, 
familiar, econômica, profissional com ética e autoconfiança. 

Avaliando mais de perto, é notório que as políticas públicas educa-
cionais têm parametrizado competências e metas que incluem diretrizes 
para formação básica e superior mediada por tecnologias. Destacam-se 
as estratégias 5.3 e 7.12 na Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que 
aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência 2014-2024, as 
quais explicitam claramente a preferências por softwares livres e REA. 

Outros marcos são: a Resolução CNE/CES Nº 1, de 11 de março de 2016, 
que determina a disponibilização de cursos de educação superior a distân-
cia como REA; a Portaria MEC Nº 300, de 19 de abril de 2016, que trata de 
recepção, avaliação e distribuição de recursos educacionais digitais abertos 
ou gratuitos; e o edital do PNLD 2019, que inclui uma cláusula sobre licença 
aberta para o material complementar. No rumo da consolidação dessas ini-
ciativas, o MEC criou, em agosto de 2017, um Grupo de Trabalho (GT) sobre 
REA, que visa discutir o formato, a participação e os objetivos pretendidos 
na criação de políticas institucionais (http://aberta.org.br/mec-cria-grupo-

-de-trabalho-gt-sobre-rea/).
Nessa expansão cultural do acesso à Internet e novas mídias, as próprias 

agências de fomento, como a CAPES, incentivam a publicação, comparti-
lhamento e disseminação de materiais educacionais produzidos nos cursos 
ofertados no âmbito do Sistema UAB. Em 14 de julho de 2016, foi publicada 
a Portaria Nº 106, que “Institui o Portal eduCAPES, portal de objetos educa-
cionais abertos com acesso livre, público e gratuito do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil - UAB e parceiros”. Essa política nacional considera a rele-
vância do atendimento das metas estabelecidas no PNE, com destaque para 
as metas 12, 14, 15 e 16. 

Assim, tendo em vista a prática das cinco liberdades dos REA (reter, reu-
tilizar, readaptar, remixar, redistribuir) é possível compreender que dão sus-
tentabilidade à cultura participatória por meio de práticas de coautoria em 
rede. Isso é fundamental quando se compreende que os contextos emer-
gentes no ensino superior brasileiro  impelem cada vez mais para promoção 
de equidade, justiça social e oportunidades para todos aqueles que por al-
gum motivo estão afastados da educação regular (https://oepscotland.org/
about/definitions/ ). 
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Práticas Educacionais Abertas (PEA), por meio dos REA e MOOC/SOOC, 
podem favorecer inovações educacionais baseadas em processualidade e 
novos modelos de produção de conhecimento (CHRISTENSEN; RAYNOR; 
McDONALD, 2015). Isso quer dizer que a integração de REA no ensino su-
perior, para consolidar a cultural digital, não se limita a uma única ideia, um 
único serviço ou projeto, nem mesmo a um único grupo ou profissional 
que esteja atuando de modo isolado. A inovação implica conhecimento nas 
organizações, com sucesso reconhecido, de tal maneira que as ideias asso-
ciadas com inovação estejam formalmente organizadas, gerenciadas, reali-
zadas e, efetivamente, impactando na prática. Hoje a inovação é assumida 
como algo diretamente associado à possibilidade de um desenvolvimento 
econômico e social sustentável (MOTA; SCOTT, 2014, p. 19).

Nessa perspectiva, os impactos dos REA podem produzir inovação em 
larga escala no ensino superior. Para isso, é fundamental que a comunida-
de acadêmica esteja empenhada com estudo, debate e  vigilância crítica 
em torno dos avanços, desafios e impactos de movimentos internacionais 
como os REA e MOOC/SOOC (MALLMANN, 2018).

Nessa linha, o propósito é especialmente mapear e sistematizar análi-
ses das práticas de transposição concreta das proposições teóricas em torno 
das cinco liberdades dos REA (reter, reutilizar, revisar, remixar e recomparti-
lhar) em processos de capacitação universitária.

CICLOS ITERATIVOS DE DESIGN-BASED RESEARCH (DBR)

Design-Based Research (DBR) é uma tipologia de pesquisa, cuja ma-
triz teórico-metodológica está assentada em procedimentos cíclicos 
para intervenções que sejam geradoras de soluções para problemas 
práticos. Tem como pressuposto o desenvolvimento de ciclos iterati-
vos para implementação, avaliação e redesign dos produtos e/ou pro-
jetos (WANG; HANNAFIN, 2005). Compartilhar as etapas do processo 
entre todos os envolvidos é considerado essencial em contextos co-
letivos e responsivos (Design-Based Research Collective, 2003). O ca-
ráter é intervencionista e pragmático, porque as soluções projetadas 
são aplicadas visando mudanças na prática (MENDES; MALLMANN; 
FERNANDES; SECO, 2018). 

Nessa linha, as práticas pedagógicas com REA e SOOC, na cultura di-
gital que caracteriza os contextos emergentes no ensino superior, podem 
se apoiar nos percursos metodológicos da DBR por vários motivos: 

a) é uma tipologia de pesquisa que permite implementar as soluções e 
avaliá-las em ação para seu refinamento; 

b) engloba diferentes possibilidades criativas para produção, registro, 
triangulação e análise dos dados; 
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c) tem como mola propulsora o trabalho colaborativo e em equipes mul-
tidisciplinares no aporte de problemas complexos, os quais requerem 
saberes dos múltiplos campos científicos;

d) abraça o desenvolvimento tecnológico operado por meio de inúmeros 
dispositivos, uma vez que as situações consideradas problemáticas não 
podem ser compreendidas isoladas do contexto local, regional e global;

e) é saudável que sejam realizadas várias aplicações e edições, para que 
se possa construir evidências pertinentes e projeções mais legítimas; 

f ) pode-se compor quadros com abordagens quanti-qualitativas com 
procedimentos metodológicos diversos, incentivando, inclusive, a cria-
ção de Ciclos Iterativos de Design-Based Research (DBR) de novos pro-
cessos e mecanismos.

Nesse cenário digital vem sendo desenvolvido o SOOC chamado “Autoria 
colaborativa em rede”. O curso está vinculado ao Núcleo de Tecnologia 
Educacional (NTE), responsável pela proposta e implementação de cur-
sos de capacitação ligados ao sistema UAB. O SOOC ocorre ao longo de 
várias semanas (cinco semanas na primeira edição e treze semanas na 
segunda edição). Todos os conteúdos são organizados sob licenciamento 
Creative Commons, distribuídos em três módulos (Figuras 1, 2 e 3).

Figura 1 – Conteúdos do curso Módulo 1

Fonte: Captura de tela do Moodle UFSM.
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Figura 2 – Conteúdos do curso Módulo 2

Fonte: Captura de tela do Moodle UFSM.

Figura 3 – Conteúdos do curso Módulo 3

Fonte: Captura de tela do Moodle UFSM.
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Desse modo, ciclos iterativos de DBR na formação universitária, in-
corporada no Programa Anual de Capacitação na Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM), têm gerado resultados científico-tecnoló-
gicos, tanto em termos de produtos quanto de novos conhecimentos 
sobre os processos. 

Todos os conteúdos foram produzidos pelos professores-pesquisa-
dores, contemplando diversos formatos, como páginas hipermidiáticas, 
e-books, arquivos pdf, links externos para páginas avulsas, sites ou repo-
sitórios, links para coleções de páginas em plataformas wiki. Cada mó-
dulo teve um Fórum destinado para dúvidas. Na primeira semana, foram 
postadas as apresentações/expectativas, seguidas de um fórum de análi-
ses e reflexões a respeito dos principais desafios, avanços e fundamentos 
da autoria colaborativa em rede. Foram realizadas duas sessões síncro-
nas em datas e horários diversificados, com a disponibilização posterior 
do conteúdo gravado em vídeo.

A atividade avaliativa do curso é realizada na ferramenta de atividade 
Wiki dentro da plataforma Moodle. A produção dos participantes gera 
páginas de conteúdo hipermidiático adição de palavras, integração de 
vídeos, imagens ou links externos. No lastro da inovação educacional 
possibilitada pela cultura participativa, a prática das cinco liberdades 
exige  habilidades contemporâneas, trânsito pelos conceitos fundamen-
tais e capacidades intelectuais (KAFAI et al., 1999) para o (re)uso, revisão, 
remixagem e redistribuição de REA. Esses conhecimentos envolvidos, 
tanto de natureza socioindividual quanto de natureza procedimental, 
compõem os pilares da Fluência Tecnológico-Pedagógica (FTP).

Assim, cada participante do curso precisa saber manusear as ferra-
mentas de edição na plataforma virtual, o que requer conhecimentos 
técnicos e práticos sobre como elas funcionam. Ademais, são imprescin-
díveis os conhecimentos de ordem conceitual e intelectual relacionados 
aos conteúdos em estudo, bem como desafiar-se diante da produção 
com muitas pessoas envolvidas. Ao longo do SOOC, os participantes são 
organizados em subgrupos para que o número total permaneça em tor-
no de trinta. 

De acordo com a DBR, os registros de observação e as interações rea-
lizadas ao longo da oferta do curso deixam claro que, nos grupos em que 
estão satisfeitas as condições para o livre diálogo em torno dos assuntos, 
há incremento dos conteúdos com relatos de experiência e problemati-
zação para aprofundamento de conceitos. Na medida em que os partici-
pantes avançam nos estudos dos materiais disponibilizados, sentem-se 
mais confortáveis para realizar buscas de conteúdos abertos. Quando 
aprendem a identificar um REA com base na adição dos selos do Creati-
ve Commons, começam a indicá-los para os colegas e a inseri-los como 
referências de suas produções.

As páginas de conteúdos criadas pelos grupos são mais qualificadas 
quando alguns dos participantes tornam-se porta-vozes e assumem es-
paços de liderança. Bruns (2008) diz que isso é uma condição fundamen-
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tal da cultura participativa no modelo Produsage. Os estudos realizados 
pelo autor nas produções colaborativas em que se envolvem grandes 
multidões, tais como a Wikipédia, por exemplo, indicam princípios cen-
trais: Participação Aberta (Avaliação Comunitária); Heterarquia fluida 
(meritocracia ad hoc); Artefatos inacabados (processo contínuo); Pro-
priedade comum (recompensas individuais). 

Temos visualizado, ao longo dos ciclos iterativos em andamento, que 
planejar, implementar, avaliar e redesenhar cursos no formato SOOC 
com foco em REA na universidade pública, pautados pela DBR, gera ino-
vação educacional porque:

onde inovação é o tema central, as universidades são 
simultaneamente centros geradores de inovação, es-
sencialmente motivados por demandas externas, e 
repositórios do conhecimento em nossa sociedade. 
Assim, a maneira com que o conhecimento é desen-
volvido, disseminado e aplicado afeta não só a rique-
za cultural de uma sociedade, mas também impacta 
em sua competitividade regional e global (MOTA; 
SCOTT, 2014, p. 30).

Assim como nas plataformas mais abertas, os resultados de ações de ca-
pacitação, localizadas em plataformas mais restritivas com grupos de ca-
dastro e acesso vinculado a um login e senha, mostram que a avaliação 
entre pares é um dos caminhos essenciais para legitimar as produções 
digitais.  A ferramenta Wiki no Moodle possui um potencial colaborativo 
alto, porque, ao mesmo tempo em que permite edição compartilhada 
(todos do grupo podem alterar tudo o tempo todo), também exige que 
os colegas leiam, avaliem e validem o que foi produzido pelo outro. As 
alterações começam a ocorrer na medida em que os participantes pre-
tendem qualificar ou complementar o que já foi iniciado. Assim, fica 
evidente que a colaboração ocorre ao passo em que os produtos são 
considerados inacabados. Parte-se do pressuposto de que todos os parti-
cipantes têm a mesma Fluência Tecnológico-Pedagógica (FTP) para ava-
liar e contribuir. Na mesma linha, o fundamento é que uma produção 
que tem a contribuição de muitas pessoas torna-se mais qualificada do 
que uma produção realizada segundo critérios e projeções individuais. 

Esse destaque quanto ao modo de interação e produção na Wiki 
durante as atividades dos SOOC em evidência é o que tem gerado con-
dições para o exercício da colaboração em profundidade. Ou seja, jus-
tamente pela cultura participatória ser um dos princípios basilares do 
movimento REA é que se torna essencial fortalecer dinâmicas e práticas 
colaborativas em cursos de capacitação. Isso quer dizer que os impactos 
dos REA são visíveis não somente em quantitativos de artefatos digitais 
produzidos e recompartilhados, mas no fortalecimento de uma cultura 
livre e aberta que tem como premissa a (co)autoria em rede.
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Desenvolver SOOC na universidade pública orientada pela DBR é 
um processo de pesquisa cuja natureza é aplicada, de objetivos não ape-
nas descritivos, mas exploratórios e explicativos. Por isso, focaliza obje-
tos que não se limitam aos procedimentos da pesquisa laboratorial ou 
bibliográfica, mas essencialmente de campo. Mota e Scott (2014, p. 59) 
afirmam que os MOOCs têm sido considerados por alguns estudiosos na 
área o experimento mais importante dos últimos tempos na educação 
superior, representando um ponto de inflexão para abordagens de ensi-
no e aprendizagem usando a internet.

A UFSM, como universidade pública em que o SOOC está sendo de-
senvolvido à luz dos pressupostos da DBR, insere-se no universo das ca-
racterísticas dos contextos emergentes como descreveu Morosini (2014). 
Ou seja,  é um sistema multimodal complexo, está inscrita no sistema 
UAB, tem no horizonte o compromisso inadiável com a democratização 
do acesso ao conhecimento e a interiorização do ensino superior com 
a ampliação de número de vagas, tem incrementado a estrutura com a 
criação de novos cursos e campi em atendimento a demandas locais/re-
gionais diferenciadas, diversifica as linhas de atuação, perpassando Edu-
cação Infantil, Ensino Médio e Tecnológico, Graduação e Pós-Graduação, 
difunde um complexo sistema de atendimento e suporte socioeconô-
mico, investe em sistemas, eventos e capacitação de recursos humanos 
para fortificar a inserção e presença internacional. 

Diante desses aspectos, fica evidente que uma instituição de ensino 
superior nesses moldes precisa ser pensada, pesquisada e compreen-
dida em relação ao desenvolvimento contemporâneo, híbrido e fluído 
das tecnologias em rede e da cultura digital. Desse modo, difundir a 
cultura livre e aberta com REA e capacitações em formatos abertos, 
como o SOOC, tem sido uma iniciativa inovadora que visa fortalecer 
a experiência, o conhecimento técnico e prático e, principalmente, o 
desenvolvimento profissional dos servidores. Nesse sentido, a coauto-
ria em rede será compreendida na plenitude e ciclos virtuosos de em-
powerment.  Isso enseja que poderão ser alimentados retrospectiva e 
prospectivamente. Assim, aposta-se na formação cidadã de pessoas ca-
pazes de escolher produtos, cooperar com a melhoria nos processos de 
produção e gestão, ampliação da capacidade inventiva e de resolução 
de problemas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da DBR resultam postulados sobre a emergência de contextos formati-
vos flexíveis e abertos na cultura digital. A livre circulação de recursos e 
atividades com licenças permissivas pode gerar ciclos virtuosos de co-
autoria em rede como práticas da liberdade e cidadania. É volumosa a 
quantidade de conteúdos disponibilizados de modo digital todos os dias 
por todas as pessoas que têm acesso aos dispositivos de produção e di-
vulgação. Isso faz aumentar exponencialmente a necessidade formativa 
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nos contextos emergentes do ensino superior com vistas a fortalecer os 
elementos críticos necessários para transitar com segurança e fluidez na 
Internet, saber apropriar-se das informações, transformando-as em co-
nhecimentos ubíquos para resolver problemas. 
Por isso, o pressuposto conclusivo pauta-se no argumento em torno 
do contínuo fortalecimento de Fluência Tecnológico-Pedagógica (FTP) 
nos contextos contemporâneos da interação e colaboração em rede. Ou 
seja, além de aprimorar os conhecimentos técnicos e práticos para saber 
como as tecnologias funcionam, a cultura participatória precisa conver-
gir e fluir para o estabelecimento de condições democráticas e humani-
zadoras. Esse é um dos fortes impactos que os REA podem ter enquanto 
conteúdos produzidos e colocados à disposição das outras pessoas para 
reutilização com selos que identificam seu livre licenciamento, como 
Creative Commons ou GPL, por exemplo.

Nesse sentido, MOOC/SOOC e REA são estrategicamente potentes para 
gerar inovação educacional em contextos emergentes no ensino superior. 
Tanto os modelos de cursos quanto os formatos são flexíveis o suficiente 
para democratizar o acesso ao conhecimento por meio de processos edu-
cacionais cultural e economicamente livres, autônomos, interativos e hí-
bridos, como nunca antes imaginados, mesmo com a ascensão da Internet. 

O incremento de portais públicos, repositórios e referatórios que fo-
mentem práticas educacionais livres e abertas, tanto do ponto de vista 
legal quanto técnico, pode ampliar ainda mais esse novo modelo educa-
cional virtual, incentivando pessoas a estudar, criar, produzir e compar-
tilhar conhecimentos de várias áreas de interesse. Enquanto os modelos 
mais tradicionais de educação online e a distância  investem para atingir 
públicos e concentram a oferta em cursos que se enquadram em mo-
delos curriculares regulares, os MOOC/SOOC e REA fazem emergir uma 
cultura de autoria e coautoria essenciais do ponto de vista dos princípios 
constitucionais da ética democrática, cidadania responsiva, pluralidade 
de ideias e concepções. 

Investir em programas de capacitação para integração das tecnologias 
contemporâneas com conteúdos abertos requer conhecimento e apropria-
ção de formas de ensinar/aprender em rede. Isso é central para o suporte 
da comunicação bidirecional em torno dos conteúdos curriculares como 
prática das cinco liberdades dos REA. Configura, pois, possibilidades iné-
ditas para criações e desenvolvimento científico-tecnológico. Do mesmo 
modo, o incentivo e fomento com iniciativas e políticas públicas em larga 
escala requer adesão das instituições de ensino superior em todo o país, 
com programas institucionais voltados para gestão escolar democrática e 
processos de capacitação constantes. Consolidar os potenciais impactos 
dos REA, com vistas à melhoria da qualidade e do alcance da equidade no 
ensino superior, não é um trabalho que logrará êxito se permanecer sendo 
realizado de modo isolado por alguns professores-pesquisadores. 

Produzir conhecimento educacional sobre as implicações dos REA 
e dinâmicas formativas em formatos novos, como o SOOC destacado 
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 nesse texto, exige reflexão sobre modelos pedagógicos blended, on-line, 
free, open, massive, visto que os processos de interação são cada vez mais 
subsidiados pela mediação tecnológica no contexto da Web 2.0. Portanto, 
sendo o objetivo desse artigo a reflexão sobre os impactos dos REA para 
educação em rede na cultura digital em contextos emergentes, pode-se 
afirmar que a base é fortalecer e consolidar a prática das cinco liberdades 
(reter, reutilizar, readaptar, remixar, redistribuir) no contexto da Web 2.0. 

Com base nas evidências da pesquisa viabilizada no lastro da DBR, é 
possível afirmar que  Massive/Small Open On-line Courses (MOOC/
SOOC) e REA são potentes para gerar inovação na educação on-line e aber-
ta no ensino superior, na medida em que: a) a autoria é acentuadamen-
te colaborativa quando os produtos são considerados inacabados e com 
potencial para criação de versões mais consolidadas; b) são centrados em 
modelos flexíveis e permissivos com materiais com alto poder interativo; 
c) a qualidade dos produtos gerados aumenta na medida em que a avalia-
ção entre pares é um dos aspectos mais valorizados; d) os recursos produ-
zidos geram ciclos virtuosos quando são maciçamente de caráter livre e 
aberto para reter cópias, reutilização, revisão, remixagem, redistribuição; 
e) o potencial hipermidiático (interação e interatividade) dos ambientes, 
plataformas e repositórios virtuais é altamente explorado; f) aumentam 
a Fluência Tecnológico-Pedagógica (FTP) para compreender tudo que é 
possível criar e compartilhar em rede, desde que sempre sejam respeita-
dos os direitos morais de todos os autores e evitada a ilegalidade do plágio.
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RESUMO
Laptops, computadores, tablets ou smartphones com acesso à internet 
abrem cada vez mais espaço para a utilização de videoaulas nos proces-
sos de aprendizagem. Quando produzidas com dedicação e qualidade, 
possibilitam a capacitação profissional de maneira flexível e diferencia-
da, tanto em sala de aula presencial como na modalidade de educação a 
distância. Diante de tal cenário, esse artigo apresenta os benefícios e as 
possibilidades de uma plataforma desenvolvida para facilitar o apren-
dizado nos cursos EaD e presenciais da Universidade Federal de Santa 
Maria, o NTEtube. A plataforma foi desenvolvida pelo Núcleo de Tecno-
logia Educacional (NTE), um órgão da Instituição que tem o intuito de 
prestar suporte às modalidades educacionais mediadas por tecnologias, 
atuando como agente de inovação dos processos de ensino-aprendiza-
gem, bem como no fomento à incorporação das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação aos projetos pedagógicos da UFSM. No NTEtube, 
videoaulas e outros materiais audiovisuais produzidos por professores 
capacitados são hospedados de forma segura, organizada e gratuita, dis-
tinguindo-se de outras plataformas mais populares utilizadas como re-
curso para hospedagem de vídeos. 

Palavras-chave: Videoaula; UFSM; EaD; NTEtube.

INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta uma das estratégias de comunicação que in-
tegram o projeto institucional do Núcleo de Tecnologia Educacional da 
Universidade Federal de Santa Maria (NTE/UFSM), que atua como agen-
te de inovação dos processos de ensino-aprendizagem da Instituição. O 
principal objetivo do NTE refere-se ao fomento à incorporação das Tec-
nologias de Informação e Comunicação aos projetos pedagógicos da 
UFSM, no que tange às políticas educacionais da Educação a Distância. 
Sua atuação compreende o desenvolvimento, a produção e a dissemina-
ção de ferramentas tecnológicas para a utilização didático-pedagógica, 
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como é o caso das videoaulas para a Educação a Distância (EaD). 
A UFSM e o NTE acreditam na finalidade da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
educação superior no País através da EaD, articulando relações de sujei-
tos localizados nas mais diversas regiões com as instâncias educacionais, 
econômicas, políticas e culturais. A Instituição reconhece a Educação a 
Distância como um dos impulsionadores do desenvolvimento do país, já 
que proporciona mudanças na vida dos sujeitos e nas relações que de-
senvolvem em suas comunidades. 

Pensando em otimizar a propagação das videoaulas produzidas pelo 
Núcleo para os estudantes da modalidade educacional a distância da 
UFSM, facilitando o aprofundamento dos estudos, a equipe de Tecno-
logia da Informação empenhou-se na criação de uma plataforma on-li-
ne de repositório dos vídeos produzidos: o NTEtube. Criada em 2016, a 
plataforma on-line atua como uma ponte entre professores e estudantes 
da UAB/UFSM e é responsável por tornar públicos os produtos audiovi-
suais produzidos para a Educação a Distância, como as duas videoaulas 
apresentadas neste artigo, as quais obtiveram o maior número de aces-
sos desde o ano de criação do repositório. 

PLATAFORMAS DE VÍDEO NA WEB E O NTETUBE 

Andreas Kaplan e Michael Haenlein (2010) definem mídias sociais como 
“um grupo de aplicações para internet construídas com base nos funda-
mentos tecnológico e ideológicos da web 2.0, e que permitem a criação 
e troca de conteúdo gerado pelo utilizador (UGC)”. A partir dessa pers-
pectiva, mídias sociais são consideradas como ambientes on-line onde 
é possível compartilhar informações. Contudo, para além do compar-
tilhamento de informações, consideramos os suportes comunicativos 
digitais como Facebook, Instagram e Youtube, para exemplificar alguns, 
como possibilitadores de experiências mais criativas no consumo de mí-
dias. Dessa forma, seus consumidores podem se apropriar dos conteú-
dos compartilhados, otimizando suas próprias experiências, inclusive, a 
ponto de se tornarem multiplicadores culturais, em consonância com o 
que afirmam Lopes e Mungioli (2011). 

De acordo com o relatório mundial produzido pela pesquisa Digital 
in 20171, produzida pelo site We Are Social, a plataforma de vídeo You-
tube está entre as mídias sociais mais acessadas no ano de 2017, o que 
indica o crescimento do fenômeno de vídeos baseados na web. Lançado 
em 2005 e adquirido pelo Google em 2006, o Youtube apresenta inúme-
ros recursos para seus usuários, como edição de vídeos, transmissão de 
eventos ao vivo, criação de lista de reprodução em série, transformação 
de trechos de vídeos em GIFs, entre outras ferramentas que explicam o 
sucesso da plataforma.

Nem todos experienciam as mídias digitais da mesma forma, em razão 
das oportunidades de acesso serem alteradas de acordo com a  situação 

1 Disponível em: <www.
wearesocial.com/special-
reports/digital-in-2017-
global-overview>. 

Acesso em: 13 jul. 2018.
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econômica, cultural, política, técnica e geracional das pessoas que as uti-
lizam. Ainda assim, a integração dos meios digitais nas rotinas fomentou 
profundas mudanças nas formas de consumir informação. Nunca antes 
foi tão fácil localizar, produzir e distribuir vídeos online, fenômeno que 
abre oportunidades para o ensino, o aprendizado e o design de cursos, 
presenciais e a distância (MATTAR, 2009).

Inspirados na expansão das trocas sociais proporcionadas pelo am-
biente online e no envolvimento das pessoas em relação aos vídeos base-
ados na web, a Equipe de Tecnologia da Informação do NTE criou a pla-
taforma didática NTEtube2. Essa ferramenta de educação é baseada no 
compartilhamento de conteúdos e videoaulas, tendo como intuito dis-
ponibilizar materiais educativos para os acadêmicos da UFSM que cur-
sam graduação e pós-graduação na modalidade a distância, bem como 
para a divulgação de materiais audiovisuais produzidos para o ensino 
presencial e para a comunidade em geral. 

O NTEtube se diferencia da mais utilizada plataforma de vídeos, o 
Youtube, principalmente por não possuir um fim mercadológico. Além 
disso, sua finalidade é direcionada para vídeos que possuem um pa-
pel didático, evitando, assim, problemas como os limites impostos pelo 
atual sistema de direitos autorais, uma vez que inúmeros vídeos (ou 
apenas o áudio dos vídeos) são retirados do Youtube por violação de 
direitos autorais. 

Na plataforma criada na UFSM, a equipe é orientada para estar atenta 
a questões relacionadas à qualidade e ao valor acadêmico dos materiais 
que serão publicados, principalmente face aos conteúdos gerados pelos 
próprios usuários (professores que solicitam os serviços); aos vídeos que, 
por problemas técnicos, não se encontram disponíveis quando necessá-
rio; às limitações de banda larga e barreiras com filtros; aos conteúdos 
que podem ser considerados inadequados; às tecnologias em constante 
mudança; dentre outras. 

O NTEtube é exclusivamente voltado para o ensino. Os vídeos publi-
cados têm sua produção direcionada para esta finalidade, ou seja, toda a 
cadeia de produção dos vídeos atende às necessidades didáticas das dis-
ciplinas e conteúdos do ensino superior, prioritariamente EAD, de modo 
que as videoaulas não estão em meio a vídeos de entretenimento e afins. 
Sua vocação didática faz com que seja um ambiente virtual adequado 
para armazenar vídeos educacionais. 

A plataforma NTEtube foi planejada para ser um facilitador do com-
partilhamento dos vídeos publicados, possuindo funcionalidades que 
proporcionam a integração com a plataforma Moodle, que hospeda to-
dos os cursos, as disciplinas e os materiais didáticos do EaD, centralizan-
do a Educação a Distância da instituição. Assim, os professores podem 
compartilhar suas produções audiovisuais de modo fácil e rápido com 
seus alunos.

Quanto aos detalhes técnicos, cabe ressaltar duas questões importan-
tes implementadas no NTEtube. A primeira consiste na aba de créditos 

2 Informações técnicas 
sobre a criação do NTEtube 
podem ser encontradas 
no artigo “Acessibilidade 
e responsividade 
em videoaulas: 
desenvolvimento de 
uma plataforma on-line 
para exibição de vídeos”, 
publicado nos anais do 
ESUD/2016 e disponível no 
link: <www.aunirede.org.br/
anais/arquivos/Anais2016.
pdf>. Acesso em: 13 jul. 2018. 
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de produção dos vídeos para fins de citação e direitos autorais3, já que é 
fundamental que materiais didáticos apresentem de modo claro e explí-
cito os autores e suas fontes. Como as videoaulas publicadas no NTEtube 
são materiais didáticos, foi implementado como recurso na plataforma a 
aba de créditos do vídeo. Nesta aba, são identificados tanto os responsá-
veis pela produção audiovisual (cinegrafista, editor, produtor, etc.) como 
os responsáveis pelo conteúdo do vídeo, os professores. Desse modo, a 
eventual citação destes vídeos é facilitada tendo em vista que é clara-
mente identificável o autor responsável pelo conteúdo exposto. 

Outra facilidade implementada é a possibilidade de anexar documen-
tos de texto (Word, PDF, Power Point, etc.) aos vídeos. Desse modo, os 
professores podem disponibilizar atividades, complementos ou até mes-
mo os próprios slides apresentados na videoaula para os alunos baixa-
rem. Esta função, apesar de simples, não é encontrada com frequência 
em outras plataformas de vídeos mais conhecidas. Com ela, o professor 
pode elaborar atividades complexas que integrem o vídeo com ativida-
des escritas ou leitura, por exemplo.

USO DE VIDEOAULAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Uma videoaula é a explanação de um conteúdo didático em formato de 
vídeo. Os benefícios desse material são diversos, desde a oportunidade 
de professores democratizarem o conhecimento científico transmitindo-

-o para estudantes em diversas localidades, e não somente de forma pre-
sencial, em sala de aula, até a possibilidade de incrementar um conteúdo 
com recursos que podem tornar a aula mais dinâmica e atrativa, como 
animações, gráficos, áudios e outros vídeos. 

O vídeo é um recurso midiático com grande potencial de estímulo 
sensorial, pois possibilita a associação de elementos visuais, sonoros e 
interativos, visando transmitir, de forma eficiente, uma mensagem esti-
muladora ao processo cognitivo dos usuários.

Quando a informação é apresentada em duas moda-
lidades sensoriais – visual e auditiva – em vez de em 
uma, são ativados dois sistemas de processamento 
e a capacidade da memória de trabalho é estendida. 
[...] A combinação de uma imagem com sua desig-
nação verbal é mais facilmente lembrada do que a 
apresentação dessa mesma imagem duas vezes ou 
a repetição dessa designação verbal várias vezes, de 
forma isolada (FILATRO, 2008, p. 74).

Na pesquisa publicada pela Associação Brasileira de Educação a Distân-
cia (2016), denominada Censo EaD.BR 20164, as teleaulas e os textos digi-
tais que não se caracterizam como livros são o tipo de conteúdo mais fre-
quente na EaD no Brasil. Observamos que 75% das instituições públicas 

3 Lei N° 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, disponível 
em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.
htm>. 
Acesso em: 18 jul. 2018. 

4 Disponível em: <www.
abed.org.br/site/pt/
midiateca/censo_
ead/1449/ 2017/09/
censoead.br_-_2016/ 
2017>. 

Acesso em: 10 jul. 2018. 
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municipais e instituições privadas sem fins lucrativos, 74% dos órgãos 
públicos e 71% das instituições privadas com fins lucrativos oferecem 
videoaulas. Um fenômeno interessante observado com o crescimento 
dos cursos EaD é o uso de materiais gratuitos e, dentre esses, prevalece 
principalmente o uso de videoaulas. Além disso, o Censo revelou que as 
instituições de EaD investem em seus conteúdos, de modo a garantir que 
eles sejam identificados como próprios da instituição.

Pensando nos benefícios que uma videoaula mais atraente pode gerar 
para a educação a distância, uma equipe responsável pela gravação das 
aulas oferece suporte aos professores para incluírem diversos materiais 
didáticos nos vídeos, como lista de exercícios, imagens e outros arquivos. 
Inicialmente, para a criação de uma videoaula, os professores são incen-
tivados a organizar o conteúdo que será apresentado em partes ordena-
das, com início, meio e fim. Em uma videoaula, ter em mente o conteúdo 
que será transmitido se torna ainda mais importante do que em uma ex-
planação em sala de aula. Para a gravação de materiais audiovisuais que 
demandam maior planejamento, os professores se reúnem com a equipe 
audiovisual para o planejamento e a construção de um roteiro. 

Dentre os recursos disponíveis para a criação das videoaulas, está 
o teleprompter. Esse é um equipamento que permite a leitura de tex-
tos em uma gravação audiovisual de maneira que os espectadores não 
percebam que a pessoa do vídeo está lendo. O texto é projetado em 
monitores que ficam próximos à câmera, dando a impressão de contato 
visual com a câmera. 

Outro recurso disponibilizado para a produção de videoaulas é a 
mesa digitalizadora, na qual é possível escrever com uma caneta digital 
sobre slides, fotos, imagens, etc. A mesa digitalizadora é recomendada 
para videoaulas em que é preciso demonstrar cálculos ou destacar deta-
lhes em gráficos, imagens, bem como em aulas de programação e afins. 

O NTE também possui uma equipe que presta suporte para a produ-
ção de animações - pequenos vídeos animados que auxiliam nas expli-
cações das videoaulas. Este recurso pode ser muito útil e eficiente para a 
apresentação de temas que, às vezes, são complexos de desenhar ou ex-
plicar verbalmente. Todas as ferramentas disponibilizadas visam tornar 
o ensino mais ágil e de fácil acesso à comunidade acadêmica da UFSM. 
O NTE pretende atuar como agente no desenvolvimento de um processo 
mediador que torna os conteúdos das Tecnologias da Informação e Co-
municação uma realidade no cotidiano pedagógico da Instituição, assim 
como na construção de ferramentas que apoiam a Educação a Distância 
e, também, as aulas presenciais da UFSM.

NTETUBE NO AMBIENTE EAD: APRESENTAÇÃO DE VIDEOAULAS 

Nessa seção, apresentaremos as videoaulas que mais obtiveram acesso 
no NTEtube desde a criação da plataforma. A primeira videoaula apre-
sentada foi produzida para o curso de Licenciatura em Física. O curso 
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integra o Centro de Ciências Naturais e Exatas da Instituição e foi im-
plementado pela UFSM na modalidade EaD em 2011. A grade curricular 
do curso proporciona ao licenciado e futuro professor de Ensino Médio 
a compreensão da ciência moderna e da física em particular, incluindo 
conteúdos que não constam dos programas adotados no Ensino Médio 
do país. O curso visa contribuir para a diminuição do analfabetismo 
científico, um problema comum nos países em desenvolvimento. 

A videoaula produzida para o curso referido foi elaborada e apresen-
tada pelo Prof. Dr. Celso Arami para a disciplina de Mecânica Quântica e 
tem o título de “Equação de Schrödinger”5. Com duração de 17 minutos, 
foi publicada no NTEtube na data de 2 de maio de 2016 e, desde essa 
data, obteve 993 acessos. O professor Celso tinha a necessidade de ex-
plicar uma série de equação, pois existiam duas limitações que se impu-
nham: 1. a falta de tempo hábil em sala de aula para decompor e explicar 
minuciosamente as equações; e 2. a recorrente dificuldade dos alunos 
de compreenderem a equação através do livro didático. Estas duas limi-
tações foram a motivação do professor Celso para procurar o NTE e pro-
duzir uma videoaula.

Figura 1 – Videoaula Equação de Schrödinger

Fonte: Captura do NTEtube realizada pelos autores.

5  Esta videoaula está 
disponível em: 

<https://ntetube.nte.ufsm.
br/v/1462200265>. Acesso 
em: 09 jul. 2018.
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Figura 2 – Videoaula Equação de Schrödinger

Fonte: Captura do NTEtube realizada pelos autores.

O Prof. Dr. Arami utilizou, na explanação da aula, a mesa digitalizadora. 
Com esse recurso, os professores podem escrever com uma caneta digi-
tal sobre slides, fotos, imagens, etc. Essa ferramenta possui um formato 
bastante didático, o que facilita a apreensão de conteúdos em videoau-
las em que é preciso destacar detalhes em gráficos, imagens, bem como 
para demonstrar e desenvolver cálculos – como foi o caso da videoaula 
apresentada. 

A segunda videoaula apresentada foi gravada para o Curso de Ciên-
cias da Religião, ofertado na modalidade EaD pelo Centro de Educação 
da UFSM desde 2014. O profissional graduado poderá ministrar a dis-
ciplina de Ensino Religioso em escolas, estando apto para discutir a di-
versidade cultural e religiosa brasileira. A videoaula produzida no NTE 
foi intitulada como “Apresentação dos resultados do projeto de pesquisa 
Catástrofe, Trauma e Resistência: A Experiência Estética na Formação de 
Professores"6, projeto que teve como um de seus resultados a criação do 
Curso de Ciências da Religião EaD na Instituição. O projeto teve como 
ponto de partida o papel da educação em catástrofes, como o incêndio 
da boate Kiss, que aconteceu em 27 de janeiro de 2013 e vitimou 242 pes-
soas, sendo 115 estudantes da UFSM.

A videoaula produzida para o curso referido foi elaborada e apresen-
tada pelo professor Dr. Amarildo Luiz Trevisan e possui a duração de 11 
minutos. Publicada no NTEtube na data de 9 de janeiro de 2017, obteve 
775 acessos desde então. 

6  Esta videoaula está 
disponível em: 

<https://ntetube.nte.ufsm.
br/v/1483965596>. Acesso 
em: 09 jul. 2018. 
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Figura 3 – Videoaula Apresentação dos resultados do projeto de pesquisa “Catástrofe, 
Trauma e Resistência: a experiência estética na formação de professores”

Fonte: Captura do NTEtube realizada pelos autores.

Figura 4: Videoaula Apresentação dos resultados do projeto de pesquisa “Catástrofe, Trau-
ma e Resistência: a experiência estética na formação de professores”

Fonte:  Captura do NTEtube realizada pelos autores.

Na videoaula, o Prof. Dr. Trevisan utilizou como recurso a apresentação 
de slides, que podem ser considerados um diferencial que ajuda a deixar 
as aulas com um aspecto mais profissional. Utilizar recursos auxiliares 
para apoio visual constitui uma forma de atrair a atenção dos alunos e 
tornar a videoaula mais dinâmica e fácil de ser compreendida. Além dis-
so, podem auxiliar o professor a organizar a explicação de um conteúdo 
mais denso. 
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Conforme depoimento do professor Trevisan, concedido à Equipe Au-
diovisual do NTE/UFSM em julho de 2018, antes do NTE prestar suporte 
para a produção das videoaulas, os professores da EaD da Instituição im-
provisavam na criação de videoaulas, utilizando ferramentas de forma 
artesanal, como gravação por celular, Power Point, etc. Porém, com o au-
xílio do Núcleo de Tecnologia Educacional é possível ter ao alcance um 
trabalho de organização e de qualificação dessas atividades, colocando a 
educação da Instituição na vanguarda em termos tecnológicos e de via-
bilização de conteúdos.

CONCLUSÃO

O uso de vídeos como forma de disseminação de conhecimento está 
altamente intrínseco em nossa sociedade digital atual, como podemos 
perceber por meio do uso diário amplamente difundido de ferramentas 
informais como as redes sociais (Facebook, Instagram, etc.) e o Youtube. 
Essas mídias, por sua vez, possibilitam um design instrucional renovado, 
capaz de engajar os nativos digitais. No entanto, para que esses recursos 
sejam potencializados, devem ser integrados à educação de uma manei-
ra criativa, de forma a contribuir para o processo de ensino e aprendi-
zagem. Pesquisas sobre o uso de vídeos online em educação são, nesse 
sentido, essenciais para fundamentar uma EaD inovadora. Como alter-
nativa para superar as barreiras indicadas ao longo desse artigo para a 
integração adequada de vídeos em EaD, surge a iniciativa de construção 
de um repositório institucional e educacional de vídeos: o NTEtube. 

Apesar das enormes potencialidades e da variedade de recursos dis-
poníveis nessa plataforma, faz-se necessário divulgar e ampliar ainda 
mais o conhecimento sobre esse trabalho que o Núcleo de Tecnologia 
Educacional disponibiliza, de modo a aumentar a demanda por parte 
dos professores para a gravação das videoaulas. Essa necessidade tam-
bém se manifesta a partir de solicitações de estudantes da Instituição 
que procuram um maior incremento de recursos tecnológicos, seja atra-
vés de videoaulas ou de pequenos vídeos com explicações das atividades 
que serão desenvolvidas em cada Unidade de Ensino, detalhamento de 
algum tema específico do conteúdo, apresentação de materiais comple-
mentares para a aprendizagem, dentre outros.
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RESUMO
A partir de uma pesquisa de opinião, descobrimos que muitos estudan-
tes perdiam os prazos de execução e submissão de tarefas no ambiente 
virtual por falta de atenção, planejamento e controle. Os alunos disse-
ram ter dificuldade de escolher o que fazer primeiro, principalmente na 
existência de muitas disciplinas e atividades na mesma semana. Desen-
volvemos então um novo bloco, no painel principal do ambiente virtual, 
para verificar e apresentar uma lista das atividades abertas em ordem 
cronológica e com cores (vermelho, amarelo e azul) para identificar vi-
sualmente as tarefas que estão para encerrar na data atual, ou em até 
três dias, ou em mais de três dias. O novo bloco obteve alta aceitação e 
uso pelos estudantes, conforme dados obtidos via monitoramento dos 
acessos feitos no período de um ano e motivou a publicação do plugin 
no moodle.org.

Palavras-chave: Ambiente Virtual; Moodle; Atividades; Plugin.

INTRODUÇÃO

A Universidade Federal de Santa Maria utiliza a plataforma Moodle - 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE, 
2018), há mais de dez anos, como sistema gerenciador institucional 
dos seus ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Nos últimos 
anos, a instituição adquiriu Know-how (conhecimento prático) no de-
senvolvimento de plugins e melhorias no Moodle, permitindo, assim, 
uma melhor adaptação do sistema às necessidades de seus usuários.

Em junho de 2016, foi realizada uma pesquisa de opinião com 
os usuários dos ambientes virtuais, com o objetivo de identificar as 
principais dificuldades de uso e navegação e implementar mudanças 
que melhorassem a sua experiência no ambiente. No artigo intitula-
do “Repensando um Ambiente Virtual de Aprendizagem: um relato da 
reformulação do Moodle da UFSM”, Colusso et al. (2017) descreve as 
várias alterações realizadas no ambiente virtual da universidade.

PLUGIN DO MOODLE PARA CONTROLE DE 
ATIVIDADES PENDENTES
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A respeito da pesquisa de opinião aplicada, um ponto recorrente nas 
respostas dos usuários foi a difi culdade em identifi car as atividades mais 
urgentes, para decidir o que deveria ser realizado primeiro. A grande 
quantidade de atividades distribuídas entre várias disciplinas e com di-
ferentes datas de encerramento confunde os estudantes, que, por vezes, 
esquecem de entregar algumas tarefas.

A fi m de diminuir o problema de atenção aos prazos, uma Equipe 
Multidisciplinar, formada por diversos profi ssionais (como docentes, 
pedagogos, designers gráfi cos, programadores, revisores de textos, etc.), 
pesquisou formas de facilitar a visualização global dos prazos das ativi-
dades avaliativas. A solução escolhida foi o desenvolvimento de novos 
plugins para o Moodle da instituição, apresentando de forma rápida e 
simples todas as atividades abertas, ordenadas pela data de encerramen-
to. Este artigo, então, apresenta um relato sobre o desenvolvimento, as 
funcionalidades e os resultados obtidos com o uso dos novos plugins im-
plementados no ambiente virtual de ensino e aprendizagem da Universi-
dade Federal de Santa Maria.

PROBLEMA DA PERDA DE PRAZOS

Um estudante padrão da universidade tem de 5 a 7 disciplinas por semes-
tre letivo. As disciplinas são completamente autônomas e independentes. 
Isto é, um professor pode determinar os prazos de suas atividades em 
qualquer período, desde que dentro do mesmo semestre letivo, de forma 
que existem várias sobreposições de tarefas avaliativas para os alunos. A 
seguir, apresentamos um exemplo de prazos defi nidos para a execução 
de atividades de quatro disciplinas de um aluno, conforme o quadro 1:

Quadro 1- Exemplos de prazos defi nidos para a execução de atividades

Disciplina 01 – Fórum avaliativo (02/07 a 09/07);
Disciplina 01 – Envio de Tarefa (02/07 a 16/07);
Disciplina 02 – Questionário (10/07 a 10/07);
Disciplina 03 - Envio de Tarefa (10/07 a 17/07);
Disciplina 04 – Base de Dados (01/07 a 10/07);
Disciplina 04 – Questionário (03/07 a 05/07).

Fonte: Autores

Ao entrar no ambiente virtual, o aluno precisava acessar cada disciplina e 
verifi car a data de encerramento das atividades abertas para, então, deci-
dir que atividade deveria realizar primeiro, a fi m de não perder os prazos 
limites. Na ocorrência de somente uma disciplina, o controle é simples; 
no entanto, acima de três disciplinas, o número de atividades cresce, 
tornando difícil a realização deste controle sem um bom  planejamento.  

Disciplina 01 – Fórum avaliativo (02/07 a 09/07);
Disciplina 01 – Envio de Tarefa (02/07 a 16/07);
Disciplina 02 – Questionário (10/07 a 10/07);
Disciplina 03 - Envio de Tarefa (10/07 a 17/07);
Disciplina 04 – Base de Dados (01/07 a 10/07);
Disciplina 04 – Questionário (03/07 a 05/07).
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Além disso, muitos alunos costumam postergar a execução e entrega das 
atividades para os últimos dias e esquecem de fazer algumas atividades 
por falta de tempo ou simples desatenção. Os professores e tutores ten-
tam ajudar seus alunos com algumas estratégias, como:

• inclusão de calendário geral com os prazos das atividades no primeiro 
tópico da disciplina

• postagem de notícias em fóruns, dias antes do fim dos prazos e
• inclusão de informações chamativas (exemplo: caixa alta e em cor ver-
melha) na página principal da disciplina.

Entretanto, estas soluções podem gerar outros problemas, tais como:

• o professor altera o prazo de entrega de uma atividade e se esquece de 
alterar o cronograma informado no início da disciplina;

• alguns professores postam notícias avisando da proximidade do fim 
do prazo e outros professores não. O aluno se acostuma com o alerta 
e quando um professor não gera o aviso, o aluno simplesmente não se 
lembra da atividade e

• as informações em caixa alta ou em texto vermelho poluem a apresen-
tação da disciplina e o aluno se acostuma a dar somente atenção ao que 
está em vermelho, esquecendo das atividades que não foram destacadas.

ESTUDO DE SOLUÇÕES

Na pesquisa de opinião e nas reuniões de trabalho da equipe multidisci-
plinar, foram sugeridas ações pedagógicas e tecnológicas para facilitar o 
controle dos prazos pelos estudantes, tais como:

1. padronização na divulgação do calendário de provas e outras ativi-
dades avaliativas, isto é, todos os professores do curso deveriam definir 
uma mesma estratégia de divulgação e seguir rigorosamente o padrão, 
como, por exemplo, a inclusão de um calendário, sempre atualizado, no 
primeiro tópico da disciplina, com todas as datas;
2. envio de notificações e e-mails automáticos sempre que faltarem três, 
dois e um dia para o encerramento de uma atividade avaliativa;
3. alteração e utilização do calendário do Moodle no painel principal do 
usuário, apresentando a data final de todas as atividades avaliativas, in-
clusive dos fóruns avaliativos, que não são verificados pelo plugin de ca-
lendário padrão do Moodle;
4. criação de um dashboard (painel global) com a apresentação do nome 
de todas as atividades avaliativas, ordenadas cronologicamente e com o 
uso de cores diferentes para as atividades urgentes.

Dentre estas ações, após uma análise mais aprofundada, as duas pri-
meiras sugestões foram descartadas, pelos seguintes motivos. Primei-
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ramente, qualquer padronização dependente da execução manual por 
parte de professores e tutores é suscetível a erros humanos, como esque-
cimento ou desconhecimento das regras e procedimentos previamente 
acordados. E, em segundo lugar, o Moodle já envia um considerável nú-
mero de notificações e e-mails para os usuários. Enviar mais notificações 
e e-mails relativos à proximidade dos prazos, misturadas com as que já 
são enviadas, tem grandes chances de não serem percebidas ou confun-
direm o aluno. 

Em relação às sugestões de alteração do bloco calendário e de criação 
de um painel global de atividades pendentes, estas foram colocadas em 
prática e são descritas na sequência deste estudo.

DESENVOLVIMENTO DE PLUGINS

Após a escolha das soluções que seriam seguidas, iniciou-se o período de 
detalhamento dos requisitos funcionais e técnicos.
Entre os requisitos funcionais destacamos os seguintes:

• design agradável e intuitivo;
• design responsivo para uso em diferentes formatos de tela, seja em mi-
crocomputadores (desktops e notebooks) ou em dispositivos móveis 
(smartphones e tablets);

• apresentação e navegação rápida e direta (sem necessidade de configu-
rações, cliques ou seleções prévias);

• visualização das atividades avaliativas urgentes (que valem nota) de for-
ma clara e concisa.

Entre os requisitos técnicos, destacamos os seguintes:

• velocidade na apresentação, sem prejudicar a performance do sistema 
no momento da busca e ordenamento das informações;

• facilidade de configurações e melhorias futuras;
• possibilidade de disponibilização no moodle.org para que outras insti-
tuições possam também usufruir e contribuir com melhorias.

Na sequência, foram feitos protótipos de design e de usabilidade, que 
foram testados e avaliados em um laboratório de informática com usuá-
rios da Equipe Multidisciplinar e com usuários que não participaram do 
projeto, a fim de validar a facilidade de uso dos novos plugins.

PLUGIN MEU CALENDÁRIO

O plugin padrão do bloco calendário do Moodle já atendia quase todos 
os requisitos e, por isso, foi feita uma cópia do código fonte do plugin 
(figura 1) e realizaram-se as seguintes modificações:
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• alteração da busca dos eventos do calendário, a fi m de considerar tam-
bém os fóruns marcados como avaliativos;

• alterações do layout para tornar mais agradável a visualização e nave-
gação;

• e alteração da programação referente à montagem e navegação do ca-
lendário com a utilização de rotinas em Ajax e JavaScript, para melhorar 
a velocidade de apresentação e diminuir os acessos ao banco de dados.

Figura 1 – Plugin Meu Calendário

Fonte: Moodle/UFSM.

O plugin “Meu Calendário” foi inserido como bloco padrão, no lado direi-
to do painel principal do Moodle (Figura 3). 

PLUGIN ATIVIDADES PENDENTES

O plugin de atividades pendentes foi totalmente projetado e desenvolvi-
do pela Equipe Multidisciplinar. Ele foi inserido como bloco padrão na 
coluna central do painel principal e apresenta todas as atividades ava-
liativas abertas, em ordem cronológica da data e hora de encerramento. 
A fi gura 2 apresenta um exemplo do bloco de atividades pendentes e a 
fi gura 3 apresenta o layout completo do painel de um aluno.

Figura 2 – Plugin Atividades pendentes

Fonte: Moodle/UFSM.



· 69

Figura 3 – Painel de um aluno

Fonte: Moodle/UFSM.

Os prazos foram divididos em apenas três grupos com cores distintas 
para que a mensagem seja transmitida de maneira simples e direta:

• Sirene vermelha para atividades urgentes, que se encerram até a meia 
noite (24h00min) da data corrente;

• Sirene amarela para atividades que não se encerram hoje, mas que se 
encerram nos próximos três dias;

• Sirene azul para as demais atividades abertas, que se encerram em qua-
tro dias ou mais.

Os grupos de cores/prazos sofreram muitas alterações durante os testes 
e optou-se por ter um número reduzido de apenas três cores. O verme-
lho foi escolhido somente para atividades que se encerram no próprio 
dia, de forma que o estudante leve um susto ao ver o vermelho e tome 
alguma providência imediata. Já a cor amarela (para tarefas que vencem 
amanhã ou em até três dias) serve para indicar atenção para atividades 
que o estudante também precisa se preocupar em fazer, mas somente 
depois de fi nalizar as atividades da cor vermelha.

Por padrão, todas as atividades abertas aparecem no bloco, mas tam-
bém foi desenvolvido um fi ltro, com as opções da fi gura 4, para demons-
trar um número menor de atividades para o estudante:

Figura 4 – Opções do fi ltro de atividades pendentes

Fonte: Moodle/UFSM.
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As opções disponíveis no fi ltro são:
    • Todas = todas as atividades abertas;
    • Hoje = atividades que encerram até as 24:00 da data atual;
    • Amanhã = atividades que encerram até as 24:00 de amanhã;
    • Finalizando em 3 dias = atividades que encerram em até 3 dias

Além de apresentar os nomes das atividades e os nomes das disciplinas 
(cursos) das tarefas abertas, é também disponibilizado um link direto 
para a tarefa. Assim, o estudante pode clicar no nome da atividade e en-
trar direto na tela principal da atividade, sem perder tempo procurando 
a disciplina e a tarefa dentro dos tópicos da disciplina.

Como existem muitos plugins de atividades desenvolvidos para a pla-
taforma Moodle e cada plugin implementa a data de encerramento em 
tabelas e campos diferentes, fi zemos o levantamento de todas as ativi-
dades avaliativas da instalação padrão do Moodle, bem como das outras 
atividades (plugins de terceiros) que usamos no ambiente de aprendi-
zado da universidade. Na fi gura 5, apresentamos as atividades que são 
verifi cadas pelo bloco de atividades pendentes.

Figura 5 – Atividades verifi cadas pelo plugin

Fonte: Moodle/UFSM.

Foram consideradas somente as atividades avaliativas e que per-
mitem a inclusão de uma data de fi nalização. Algumas atividades, 
como, por exemplo, o envio de tarefa, podem ter duas datas para 
encerramento (data de entrega e data limite), conforme fi gura 6.

Figura 6 – Atividade envio de tarefa com dois prazos.

Fonte: Moodle/UFSM.

Geralmente, os professores aceitam os trabalhos enviados depois da data 
de entrega e antes da data limite, mas penalizam a nota do aluno. Nes-
te caso, o plugin considera a primeira data (data de entrega) se a data 
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 corrente for menor que a data de entrega, e passa a considerar a segunda 
data (data limite) somente depois que a primeira data de encerramento 
já estiver no passado.

Para aumentar a velocidade das consultas do plugin e facilitar melho-
rias contínuas, foi criada uma visão (view) no banco de dados para arma-
zenar os prazos de todas as tarefas. Esta view é criada automaticamente 
no momento da instalação do plugin no ambiente. O instalador do plugin 
verifica quais são os tipos de atividades instaladas no ambiente Moodle e 
cria a view somente para as atividades existentes, garantindo alta compati-
bilidade com qualquer instalação do Moodle a partir da versão 3.1.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dois plugins (Meu calendário e Atividades Pendentes) desenvolvidos 
para auxiliar o estudante no planejamento de execução das atividades 
avaliativas foram disponibilizados nos ambientes virtuais da Universida-
de Federal de Santa Maria em fevereiro de 2017.

Em março de 2018, foi feito um levantamento da utilização dos no-
vos plugins, com a utilização da ferramenta “Google Analytics” (GOOGLE 
ANALYTICS, 2018) no ambiente virtual utilizado pelos cursos de educação 
a distância. Isto é, em cursos onde praticamente todas as atividades são re-
alizadas no ambiente virtual, com exceção de algumas provas presenciais.

Obtivemos os seguintes resultados no período de 01/03/2017 a 
28/02/2018:

• ocorreram 692 mil sessões neste período que se iniciaram no painel 
principal do Moodle. Geralmente, depois que o usuário faz login no am-
biente, ele inicia sua navegação no painel principal, mas ele também 
pode iniciar em outra tela, como direto em um fórum, quando clica em 
um link de um e-mail;

• das 692 mil sessões iniciadas no painel, 111 mil vezes (16%) o usuário 
clicou, na sequência, em uma atividade do tipo envio de tarefa, apre-
sentada no bloco “Atividades Pendentes” ou no bloco “Meu Calendário”; 

• e das 692 mil sessões, 32 mil vezes (4,6%) o usuário clicou em uma ativi-
dade do tipo fórum, apresentada no bloco “Atividades Pendentes” ou no 
bloco “Meu Calendário”.

Isto significa que em 20,6% das vezes que o usuário fez login no ambiente 
e foi apresentado o painel principal, ele visualizou uma tarefa ou fórum 
que precisava de atenção e clicou no link da atividade através dos novos 
plugins (Meu Calendário ou Atividades Pendentes). Logo, a implementa-
ção foi muito bem aceita e utilizada pelos estudantes, facilitando o con-
trole dos prazos e melhorando a experiência de navegação no ambiente.
Destacamos que não foi realizada nenhuma capacitação ou treinamento 
para ensinar os usuários a utilizar os novos plugins, somente a disponi-
bilização de um documento PDF, no menu Ajuda do ambiente, com um 



72 ·

resumo de todas as melhorias realizadas em 2017. Assim sendo, a imple-
mentação atingiu com sucesso o requisito de ser intuitivo e fácil de usar.
Em 20 de julho de 2018, fi zemos uma nova apuração dos dados, com um 
período maior (01/03/2017 a 20/07/2018), e chegamos a valores propor-
cionalmente semelhantes:

• ocorreram 949 mil sessões neste período que se iniciaram no painel 
principal do Moodle;

• 154 mil vezes (16,2%) o usuário clicou, na sequência, em uma atividade 
do tipo envio de tarefa, apresentada no bloco “Atividades Pendentes” ou 
no bloco “Meu Calendário”

• 45 mil vezes (4,7%) o usuário clicou, na sequência, em uma atividade 
do tipo fórum, apresentada no bloco “Atividades Pendentes” ou no bloco 

“Meu Calendário”.

DISTRIBUIÇÃO DO PLUGIN ATIVIDADES PENDENTES

Em março de 2018, após comprovada a utilidade do plugin “Atividades 
Pendentes”,   compartilhamos publicamente o plugin no seguinte link: 
https://nte.ufsm.br/codigo-fonte (NTE, 2018) e em https://github.com/
hinkelmann/moodle-block_my_tasks (DALL’ACQUA, 2018). Em 24 de 
abril de 2018, também submetemos o plugin para o moodle.org, princi-
pal site de distribuição do Moodle.
Para disponibilizar no site do moodle.org, fi zemos algumas melhorias 
na codifi cação, visto que o moodle.org sugere certas padronizações, tais 
como:

• padronização nos nomes de variáveis e comentários;
• criação de instaladores para o banco de dados PostgreSQL, MySQL e 
MariaDB;

• e traduções para os idiomas: inglês, espanhol e português.

O plugin encontra-se atualmente em verifi cação e aprovação para publi-
cação no moodle.org, conforme apresentado na fi gura 7.

 Figura 7 – processo de aprovação de plugin no moodle.org

Fonte: MOODLE TRACKER, 2018.



· 73

MELHORIAS FUTURAS

Após 3 semestres de utilização do plugin de atividades pendentes nos 
cursos da UFSM, algumas melhorias foram propostas pelos usuários. 
Temos, como exemplo, a inclusão de recursos de personalização indivi-
dual por parte dos estudantes ou confi gurações globais, por parte dos 
usuários administradores do ambiente, de forma que outras instituições 
de ensino possam incluir novas cores ou alterar a defi nição dos prazos 
facilmente, sem a necessidade de um técnico programador para realizar 
alterações na função defi ne_bell_color (fi gura 8) do plugin.

Figura 8 – Função que defi ne os prazos de cada cor.

Fonte: NTE/UFSM.

Exemplo de uma parametrização global com quatro cores:    
• Sirene vermelha - encerramento até as 24h de hoje
• Sirene laranja – encerramento até as 24h de amanhã
• Sirene amarela – encerramento até as 24h de 3 dias
• Sirene azul - para as demais atividades abertas

Exemplo de uma parametrização individual com quatro cores:
• Sirene roxa - encerramento até as 24h de hoje
• Sirene vermelha – encerramento até as 24h de amanhã
• Sirene amarela – encerramento até as 24h de 4 dias
• Sirene verde - para as demais atividades abertas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo surgiu a partir da realização de uma pesquisa de opinião, na 
qual os estudantes relataram a perda de prazos na execução e submis-
são de tarefas no ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Essa perda 
acontecia por vários fatores, como falta de atenção, planejamento ou or-
ganização/controle do cronograma de atividades, visto que os estudan-
tes cursam muitas disciplinas em um único semestre (em média de 5 a 
7 disciplinas, com distintos professores e diferentes atividades e prazos 
de entrega). 
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A partir desse levantamento, as Equipes de Suporte e Multidiscipli-
nar do Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de 
Santa Maria reuniram-se para o planejamento e execução de um novo 
plugin, na forma de um novo bloco no painel principal do Moodle. Esse 
novo plugin tem a finalidade de verificar e apresentar uma lista de ativi-
dades abertas em ordem cronológica e com diferentes cores, de acordo 
com o prazo de entrega (vermelho para atividades que se encerram na 
data presente, amarelo para as atividades que se encerram em um pra-
zo de até três dias e azul para as atividades que têm mais de três dias até 
a data de entrega). 

Conforme os levantamentos realizados, o plugin de Atividades Pen-
dentes mostrou-se uma ferramenta promissora para auxiliar os estudan-
tes da UFSM a controlarem os prazos de entrega de suas atividades. A 
simplicidade dos identificadores dos prazos em três cores e a facilidade 
em acessar rapidamente as tarefas mais urgentes foram cruciais para o 
sucesso do plugin.  

O aumento constante de conteúdos, atividades e informações gera a 
necessidade de soluções de organização e resumo das informações. Nes-
se sentido, o plugin de Atividades Pendentes constitui-se como uma fer-
ramenta de organização de atividades, ajudando o estudante a escolher 
uma ordem de execução das tarefas, de maneira a conseguir o melhor 
aproveitamento final.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo sobre a potencialidade do uso do Am-
biente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) Moodle como ferramen-
ta de apoio à gestão no setor de bolsas da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), inserido na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e gerido 
pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE). O trabalho foi desenvolvi-
do sob uma abordagem de pesquisa qualitativa, em um contexto de estu-
do de caso. O público-alvo foram os coordenadores gerais (22) e os coor-
denadores de tutoria (05) dos cursos da UAB/UFSM. Como instrumento 
de coleta de dados foi adotado um questionário, com 21 questões aber-
tas e fechadas, que levou em consideração os seguintes aspectos: perfil 
dos coordenadores gerais e de tutoria, avaliação de informações, como: 
documentos necessários para pagamento de bolsas UAB, informações 
disponibilizadas pelo NTE e uso do Moodle como mediador da indica-
ção do pagamento de bolsas CAPES/UAB. Os dados revelados mostram a 
potencialidade de utilizar o Moodle na mediação do sistema de bolsas e a 
implementação de um tutorial que auxilie os coordenadores atuais e fu-
turos nos momentos de gestão de pagamento de bolsas. Se mostra como 
uma ferramenta importante, tornando o processo mais ágil e sem tantos 
entraves burocráticos ocasionados por falta de informação. A utilização 
do AVA Moodle torna o processo mais fluído, democrático e transparente.

Palavras-chave: Democrático; AVEA Moodle; Gestão; Tutorial;
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No Brasil, a Educação a Distância (EaD) surge como possibilidade de 
difusão e de democratização da educação de qualidade e como uma das 
melhores opções para a inclusão social, visando responder às demandas 
pleiteadas pela evolução da sociedade e dos processos de comunicação 
(LESSA, 2011).  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.º 9.3941, 
de dezembro de 1996, abriu a possibilidade de ofertar a EaD para todos 
os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2017). 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um sistema integrado que 
propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas que es-
timulam a parceria dos três níveis governamentais federal, estadual e 
municipal com as universidades públicas, para oferecer cursos de nível 
superior, por meio da EaD (BRASIL, 2015). O público, em geral, é atendi-
do, mas os professores que atuam na Educação Básica têm prioridade de 
formação (BRASIL, 2015). A qualidade da EaD está diretamente relacio-
nada com a qualidade e integração das ações de diferentes sujeitos que 
compõe o Sistema UAB.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) atua no Sistema UAB, 
ofertando cursos a distância mediados pelo ambiente virtual de ensino 
aprendizagem (AVEA) Moodle (Modular Object Oriented-Dynamic Envi-
ronment). Atualmente, possui 22 cursos de graduação e pós-graduação 
lato sensu com oferta em andamento para 46 Polos de apoio presencial 
(NTE, 2018). O Moodle também é utilizado na UFSM como apoio para 
disciplinas do ensino presencial, para programas de capacitação para 
professores e tutores e como auxílio na gestão de bolsas (UFSM, 2016).

O documento do Ministério da Educação, Referenciais de Qualidade 
para Educação a Distância, destaca a importância do processo de ges-
tão para o desenvolvimento de um bom sistema de educação a distância 
(BRASIL, 2007; MILL; BRITO, 2009). Entre os sistemas que a UAB é geren-
ciada e assistida, destaca-se o Sistema de Gestão de Bolsas – SGB, que 
é utilizado para gerir bolsas de auxílio fornecidas pelos programas que 
participam da política de incentivo à educação do governo federal. No 
caso da UAB, ele é desenvolvido e mantido pela Diretoria de Educação a 
Distância da CAPES (BRASIL, 2017; COELHO et al., 2014). 

O sistema UAB financia o pagamento de bolsas para a equipe multi-
disciplinar dos cursos, que envolve Coordenador UAB, Coordenador Ad-
junto UAB, Coordenadores de Curso, Coordenadores de Tutoria, Profes-
sor Formador I, Professor Formador II, Professor Conteudista I, Professor 
Conteudista II e Tutores (BRASIL, 2016). O gerenciamento das Bolsas 
UAB após julho de 2011 é responsabilidade da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No SGB, o coordenador 
UAB cadastra e homologa os bolsistas de todos os cursos e programas de 
suas IES (BRASIL, 2016). 

Coelho et al. (2014) revelam que todos os meses as coordenações dos 
cursos enviam um memorando solicitando que a coordenação UAB da 
IES efetue a liberação dos bolsistas autorizados no SGB, conforme um 
quantitativo de cotas baseados em carga horária e/ou quantidade de 
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alunos. Essa tarefa exige dos coordenadores UAB a execução de um pro-
cesso de conferência de cada memorando e o respectivo lançamento de 
informações dos bolsistas, um a um, no SGB (COELHO et al., 2014). 

Mill e Brito (2009) ressaltam que a gestão na educação a distância as-
sim como na presencial se refere a ação de planejar, organizar, coordenar 
e controlar: espaço, tempo, dinheiro, instalações, pessoas e informações, 
não perdendo de foco o pedagógico, já que em ambas essa é a finalidade, 
mas no caso da gestão da EaD, certas especificidades devem ser analisa-
das com atenção. Assim, Coelho et al. (2014) comentam que cada insti-
tuição integrante do sistema UAB, ao seu ritmo, foi desenvolvendo pro-
cessos para que fosse possível atender às demandas exigidas pela EaD.

Diante desse cenário, faz-se importante que as rotinas administra-
tivas se integrem com as tecnologias disponíveis. O Moodle, segundo 
Magnagnago et al. (2015), foi desenvolvido originalmente para auxiliar 
na criação de cursos online, focando na interação e criação colaborativa 
de conteúdo. Além disso, pelo seu conjunto de ferramentas (recursos e 
atividades) disponibilizadas, tais como fóruns, chats, questionários, wiki, 
tarefas, etc., amplia a perspectiva de uso. 

A flexibilidade de possibilidades do uso do Moodle pode permitir que 
ele tenha potencialidade de ser utilizado como uma ferramenta de apoio 
à gestão administrativa, servindo de apoio para otimizar as rotinas de 
autorização das bolsas. O Moodle viabiliza a mediação entre os sujeitos 
envolvidos no pagamento de bolsas CAPES da UAB, dando transparência 
e agilidade neste processo.

Como parte do repensar sobre o processo de controle de informações 
dos bolsistas do Sistema UAB, é importante contextualizar como acon-
tecem os procedimentos de solicitação e liberação das bolsas (COELHO 
et al., 2014). Assim, o objetivo desse trabalho é analisar e refletir a poten-
cialidade do AVEA Moodle na mediação do sistema de gerenciamento de 
bolsistas da Universidade Aberta do Brasil na Universidade Federal de 
Santa Maria.

METODOLOGIA

O trabalho foi realizado no Núcleo de Tecnologia (NTE), que tem por fi-
nalidade executar as políticas definidas pelas instâncias competentes da 
UFSM, conforme regimento, nas modalidades educacionais mediadas 
por tecnologias em cursos de ensino básico, profissionalizante, gradua-
ção, programas de extensão. O Núcleo atua como agente de inovação dos 
processos de ensino-aprendizagem, bem como no fomento à incorpora-
ção das Tecnologias de Informação e Comunicação aos projetos pedagó-
gicos da UFSM (NTE, 2018).

O NTE possui um setor administrativo, o qual é responsável pelos 
processos administrativos, tais como organização e controle de viagens, 
cadastramento e autorização das bolsas CAPES do sistema UAB pelo 
Sistema de Gestão de Bolsas (SGB), gerenciamento das cotas referentes 
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aos cursos da UAB/UFSM e dos projetos UAB. Assim, o NTE faz o geren-
ciamento das autorizações de pagamento das bolsas CAPES do sistema 
UAB/UFSM, destinadas ao Coordenador UAB, Coordenador Adjunto 
UAB, Coordenadores de Curso, Coordenadores de Tutoria, Professores 
Formadores, Professores Conteudistas e Tutores.

O trabalho foi desenvolvido sob uma abordagem de pesquisa qualita-
tiva, em um contexto de estudo de caso. Para Gerhard e Silveira (2009), a 
pesquisa qualitativa preocupa-se com os aspectos da realidade que não 
podem ser quantificados, compreendendo e explicando as dinâmicas 
das relações sociais. Esse tipo de abordagem preocupa-se em aprofun-
dar conhecimentos de determinado grupo social, tendo como impor-
tância principal produzir novas informações. Creswell (2007) afirma que 
na pesquisa qualitativa os pesquisadores fazem coleta de dados em um 
contexto natural, sensível às pessoas e aos lugares de estudo.

Já os estudos de caso podem ser usados para descrever e analisar uma 
unidade social, levando em conta as múltiplas dimensões e sua dinâmi-
ca natural (ANDRÉ, 2013). Para Ventura (2007), o estudo de caso como 
uma modalidade de pesquisa é entendido como uma metodologia ou 
como a escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse em casos 
individuais.

O público-alvo do trabalho foram os coordenadores gerais (22) e os 
coordenadores de tutoria (05) dos cursos da UAB/UFSM. Como instru-
mento de coleta de dados foi adotado um questionário, tipo surwey. Uti-
lizou-se o ambiente Moodle, na disciplina nomeada de “bolsas” (onde 
todos os coordenadores gerais e de tutoria tem acesso - Figura 1), pela 
opção “mensagens”, no mês de julho de 2018, quando foi enviado o con-
vite para participação da pesquisa através do preenchimento do questio-
nário (Figura 2).

Figura 1 – AVEA Moodle - disciplina nomeada de bolsas, onde são indicados os bolsistas 
UAB pelos coordenadores de curso

Fonte: Adaptado do site NTE/UFSM.
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Figura 2 – Convite de participação da pesquisa enviado por mensagem do AVEA Moodle

Fonte: Adaptado do site NTE/UFSM.

Uma semana após o envio foram realizadas ligações telefônicas para os 
coordenadores, reforçando o convite à resposta do questionário.

A elaboração do questionário se deu na ferramenta google formulá-
rios e teve 21 questões abertas e fechadas, sendo acessado pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclsrz5fD2M6DntgL-
brOyWnFyBxYRp6ojU9F_LxetP7wvXTgw/viewform?usp=sf_link. 

O questionário levou em consideração os seguintes aspectos: perfil dos 
coordenadores gerais e de tutoria, avaliação de informações como: docu-
mentos necessários para pagamento de bolsas UAB, informações dispo-
nibilizadas pelo NTE e uso do Moodle como mediador da indicação do 
pagamento de bolsas UAB/CAPES.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aplicação do questionário permitiu a possibilidade de se descobrir 
o perfil dos Coordenadores de curso e de Tutoria atuantes no processo de 
gestão educacional de bolsas CAPES do sistema UAB/UFSM, bem como 
analisar a potencialidade de utilização AVEA Moodle na mediação do sis-
tema de gerenciamento de bolsistas da UAB/UFSM e as necessidades de 
melhoria. 

O questionário foi submetido a um total de 27 (vinte e sete) Coorde-
nadores de Curso e de Tutoria, sendo que, destes, 22 (vinte e dois) res-
ponderam, o que representa um percentual de 81,5% do total.

Sequencialmente, apresenta-se as informações mais relevantes, que 
servem para auxiliar no entendimento dos sujeitos envolvidos, e também 
na proposição de mecanismos para melhorar o processo de gestão edu-
cacional, utilizando as potencialidades do AVEA Moodle como mediador 
desse processo.

Na pergunta inicial, o questionário buscou conhecer a faixa etária e 
o sexo dos coordenadores de curso e dos coordenadores de tutoria, con-
forme gráfico 1:
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Gráfico 1- Gráficos de gênero e idade dos coordenadores

Fonte: Autores.

Observou-se que grande parte dos sujeitos envolvidos é do sexo femini-
no e possui idade igual ou superior a 40 anos. Esses dados vão de encon-
tro aos apontados pelo IBGE (2018) quando se trata de gênero, pois a in-
cidência de mulheres em cargos administrativos é 12% menor que a dos 
homens, e os cargos com maiores salários ainda são integrados por ho-
mens nas instituições. Apontam também que docentes do sexo feminino 
estão mais concentradas em determinadas áreas de conhecimento.  As 
mulheres são a maioria nos bancos universitários, 57,1%, porém quando 
se trata de cargos de comando esses dados se invertem (IBGE, 2018). 

O fator idade talvez esteja atrelado aos profissionais com mais tempo 
no exercício da docência fazendo com que possam e queiram se dedicar 
a outros formatos educacionais, experimentando novas possibilidades. 
Fidelis Tomelin e Nones Tomelin (2017) ressaltam que a maioria dos co-
ordenadores de curso são professores que migram de atividades docentes 
e passam a realizar atividades pedagógicas e administrativas, sendo que 
a maioria dos coordenadores é do sexo feminino, acima dos 40 anos de 
idade e tem de 1 a 5 anos de experiência na função desempenhada na UAB.  

Percebe-se, na figura 3, que as áreas atendidas pela educação a distân-
cia são múltiplas, o que de certa forma, faz com que se tenha um público 
de coordenadores bem heterogêneo nas áreas de conhecimento.

Figura 3 - Cursos de atuação dos entrevistados

Fonte: Autores.
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Quanto à função desempenhada no sistema UAB/UFSM, a maioria é co-
ordenadores de curso (Gráfico 2), ficando apenas um percentual peque-
no de 19% com coordenadores de tutoria. O que chama atenção nesse 
aspecto é o gráfico seguinte (Gráfico 3), o qual perguntava se o memo-
rando de indicação de bolsas é feito via sistema Moodle. O percentual 
dos que encaminham por meio do ambiente é o mesmo percentual de 
coordenadores de curso que responderam ao questionário, sugerindo, 
assim, que os coordenadores de curso tem o costume de encaminhar o 
memorando via ambiente virtual, demostrando que a utilização do am-
biente para este fim é aceita e utilizada na instituição. Coelho et al. (2014) 
revelam que os coordenadores dos cursos a distância enviam, até o déci-
mo dia útil do mês, um memorando com a lista de bolsistas autorizados 
a receber naquele mês para os coordenadores UAB, que fazem todo o 
processo de arquivamento.

Gráfico 2 – Função de atuação no sistema UAB

Fonte: Autores.

Gráfico 3 – Envio dos memorandos dos bolsistas CAPES do sistema UAB/UFSM pelo AVEA 
Moodle

Fonte: Autores.

Quando questionados sobre as possíveis dificuldades no preenchimento 
do memorando solicitado para indicação de pagamentos dos bolsistas 
CAPES do sistema UAB/UFSM, a maioria, perfazendo um total de 95,2%, 
(gráfico 4), disseram não ter dificuldades, evidenciando que os coor-
denadores já estão acostumados com as rotinas burocráticas a que os 
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sistemas de ensino são submetidos. Coelho et al. (2014) destacam que é 
muito comum acontecer atrasos ou reenvio dos relatórios por causa de 
erros nos memorandos com bolsistas UAB que não foram incluídos ou 
que devem ser retirados.

Gráfico 4 – Dificuldades no preenchimento do memorando de pagamento de bolsas

Fonte: Autores.

No que tange ainda ao questionamento sobre dificuldades no preenchi-
mento do memorando de pagamento de bolsas, uma dificuldade rela-
tada pode ser vista no gráfico 4 e na Figura 4, no qual observa-se que a 
dificuldade não necessariamente está no preenchimento do memoran-
do, mas, sim, nas informações referentes ao preenchimento dos docu-
mentos por parte dos bolsistas e a consequente entrega da documenta-
ção comprobatória. E também informações referentes ao quantitativo de 
bolsas disponíveis para o curso. Coelho et al. (2014) informam que todos 
os cursos possuem uma cota de bolsas, que não pode ser ultrapassada, e 
esse controle é feito pelo coordenador do curso, a partir da informação 
do coordenador UAB. Os autores também mencionam que, após o rece-
bimento dos memorandos dos coordenadores de curso, o coordenador 
UAB ou adjunto acessa o SGB e confere os relatórios enviados, autori-
zando ou não a bolsa de cada um dos bolsistas UAB, sendo que esse é um 
processo crítico, pois uma falha impacta diretamente o bolsista, e sua 
situação apenas poderá ser resolvida no mês seguinte, quando a DED/
CAPES disponibiliza um lote especial para resolver erros.

Figura 4 - Dificuldades relatadas pelos coordenadores do curso no questionário submetido

Fonte: Adaptado do site NTE/UFSM.

Quando questionado sobre dificuldades no acesso ao Moodle (Gráfico 5), 
as respostas foram unânimes em dizer que não encontram dificuldades 
relativas a isso, dado que aponta para a internalização do conhecimento 
acerca do ambiente virtual, o que demonstra que os cursos de capacita-
ções realizados pelo NTE e a consequente utilização deste ambiente pela 
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Universidade Federal de Santa Maria, fizeram com que ao passar do tem-
po a utilização deste já não tivesse mais resistência nem entraves, pelo 
menos, por parte dos respondentes. Esses dados também reafirmam a 
importância em utilizar o próprio ambiente Moodle para o gerenciamen-
to do pagamento de bolsistas na Instituição. 

Assim, pode-se entender que o sistema de gerenciamento de bolsas 
criado pelo NTE/UFSM (Figura 5) corrobora com o mencionado por Mill 
e Brito (2009), que na EaD há maior fragmentação do trabalho, o que 
exige atenção especial do gestor para que exista adequadas articulações 
entre as partes envolvidas. Os autores ressaltam que, para o processo de 
ensino-aprendizagem na educação a distância ocorra, é preciso que a 
gestão contemple as questões pedagógicas, administrativas, tecnológi-
cas, etc. Quando se tratar de uma proposta de formação robusta, como 
cursos de graduação, a gestão bem organizada significa envolver uma 
equipe gestora e não apenas por uma pessoa cuidando de todas as ativi-
dades envolvidas.

Gráfico 5 – Dificuldades de acesso ao AVEA Moodle

Fonte: Autores.

Figura 5 – AVEA Moodle - Tarefa envio de memorandos, onde são indicados os bolsistas 
UAB pelos coordenadores de curso

Fonte: Adaptado do site do NTE/UFSM.

Quanto à interpretação das informações (Gráfico 6) disponibilizadas na 
disciplina “bolsas” no ambiente Moodle, 61,9% responderam que con-
seguem interpretar, porém, em contrapartida, 38,1% (um percentual 
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considerável) disseram interpretar essas informações em parte, dado 
que sugere que, por vezes, se tem dificuldades nesse quesito, levando 
a entender que podem ocorrer informações dúbias. Nesse sentido, um 
instrumento que ofereça as informações de forma clara, através de um 
tutorial, configura um aspecto positivo, o qual poderá sanar possíveis dú-
vidas de forma rápida e concisa.

Gráfico 6 – Interpretação das informações disponibilizadas no AVEA Moodle

Fonte: Autores.

Sobre a importância da utilização do ambiente Moodle no processo de 
Gestão Educacional de bolsas CAPES do sistema UAB/UFSM, a maioria 
entende ser importante, perfazendo um total de 90,5%, (Gráfico 7), dado 
que remete mais uma vez para a utilização do ambiente já estar internali-
zado nas práticas docentes dos pesquisados, se mostrando um ambiente 
seguro e eficaz também para gestão educacional. Dados que corroboram 
com o gráfico seguinte (Gráfico 8), no qual observa-se que a maioria não 
tem dificuldades no acesso à documentação no site do NTE, demostran-
do, desta forma, que a interface utilizada pelo núcleo é acessível e ami-
gável para os usuários.

Gráfico 7 – Importância do uso do AVEA Moodle na gestão de bolsas

Fonte: Autores.
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Gráfico 8 – Dificuldade no acesso à documentação no site do NTE

Fonte: Autores.

Gráfico 9 – Dúvidas sobre a documentação necessária para cadastramento

Fonte: Autores.

Também não foi notada dificuldade no preenchimento da documentação 
cadastral, conforme aponta o gráfico 10, com 85,7% dos respondentes in-
formando que não têm dificuldades nesse aspecto. Esses dados refletem 
a importância de ter uma equipe no Núcleo de Tecnologia, disponível 
para sanar dúvidas, e também das importantes informações disponíveis 
em sua página web.

Gráfico 10 – Dificuldades no preenchimento da documentação cadastral

Fonte: Autores.
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Em se tratando do conhecimento dos prazos até a liberação das bolsas 
na conta corrente, ainda se tem dúvidas referentes a isso. Conforme os 
resultados apresentados pelo gráfico 11, 42,9% perfazem o total dos que 
não têm conhecimento ou têm em parte. Dados que fazem refletir sobre 
a importância de tornar o processo do início ao fim o mais transparente 
possível, uma vez que, em resultados anteriores não foi detectada difi-
culdade em cadastrar bolsistas e nem na documentação exigida. Neste 
aspecto, os dados revelam que o processo não é conhecido do início ao 
fim, sendo necessário ser mais transparente, fato que poderia ser sanado 
com um tutorial explicativo.

Gráfico 11 – Conhecimento dos prazos até a liberação do pagamento em conta corrente

Fonte: Autores.

Gráfico 12 – Conhecimento dos Lotes Complementares

Fonte: Autores.

Quando indagados sobre a eficiência de um tutorial como ferramenta 
de auxílio e minimização de dúvidas, a maioria (Gráfico 13) acredita 
que este seria importante, o que faz refletir que os mesmos acreditam 
que os coordenadores que se dedicam a essa tarefa já tenham um meio 
disponível que os auxilie e não fiquem com inúmeras dúvidas que po-
deriam ser sanadas de imediato. Mill e Brito (2009) evidenciam que, 
geralmente, as universidades não estão preparadas para a reestrutu-
ração institucional que a EaD exige; assim, a inteligência estratégica é 
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 essencial nesta fase de implantação e institucionalização da EaD nas (já 
enferrujadas) universidades brasileiras.

Gráfico 13 – Tutorial como ferramenta de auxílio e minimização de dúvidas

Fonte: Autores.

No que diz respeito a cursos de capacitação sobre gestão educacional 
de bolsas CAPES UAB/UFSM, a intenção em participar ainda é da maio-
ria. Conforme dados do gráfico 14, 61,9% tem essa intenção, porém 
também é expressivo o número daqueles(as) que não tem intenção em 
participar, dado que comprova que o tutorial para auxílio nas dúvidas 
é de grande valia.

Gráfico 14 – Intenção de participação de uma capacitação sobre Gestão Educacional de 
bolsas CAPES UAB/UFSM

Fonte: Autores.

No que diz respeito à participação em capacitação promovida pelo NTE, 
também se nota uma divisão, ficando apenas alguns pontos percentuais 
de quem participa daqueles que não participam, conforme gráfico 15. 
Para esses dados, pode-se entender que, como são gestores, ou seja, co-
ordenadores de curso, os mesmos já devem ter realizado diversos cursos 
ofertados pelo NTE. E, uma vez vencidas as dificuldades iniciais no que 
diz respeito principalmente com a utilização do Moodle, não veem mais 
necessidade em realizar tais capacitações.
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Gráfico 15 – Participação em cursos de capacitação promovidos pelo NTE/UFSM

Fonte: Autores.

Cursos de capacitação apontados pelos coordenadores: Uso do Mood-
le; Jogos/Gamificação; Gestão dos recursos financeiros; Capacitação de 
Professores; Capacitação de Tutores; Oficina Bizagi; Capacitação para 
utilização do ambiente Moodle; Bizagi; Formatação e-book; Capacitação 
para Coordenadores; Capacitação no AVEA Moodle para docentes; Ma-
pas conceituais na produção de material didático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados revelados pela pesquisa mostram a potencialidade de utilizar 
o Moodle na mediação do sistema de bolsas e a implementação de um 
tutorial que auxilie os coordenadores atuais e futuros nos momentos de 
gestão de pagamento de bolsas. Mostra-se como uma ferramenta impor-
tante, tornando o processo mais ágil e sem tantos entraves burocráticos 
ocasionados por falta de informação. A utilização do AVA Moodle torna o 
processo mais fluído e transparente. 

Quanto ao tutorial, este é um instrumento que vai ao encontro de ne-
cessidades pontuais, simplificando processos e também descongestio-
nando setores que já possuem inúmeras outras atividades burocráticas. 
Esse instrumento também desonera trabalhadores. Outro ponto extre-
mamente positivo é a temporalidade/disponibilidade da informação, 
uma vez que esta não ficará com um ou outro coordenador, mas sim es-
tará acessível para todos, pois é difícil ter em alguém a totalidade deste 
processo. 

Apresentar o ambiente virtual na mediação de processos burocráticos 
e a possibilidade de ter um tutorial que auxilie na logística da gestão em 
EaD na Universidade Federal de Santa Maria, pelo sistema da UAB, foi a 
intenção do trabalho apresentado. Pode-se afirmar com a pesquisa que a 
utilização do Moodle, bem como a elaboração de um tutorial, muito tem 
a agregar nos fazeres diários de coordenadores de curso e tutoria, aju-
dando também na logística do próprio Núcleo de Tecnologia da UFSM. 
Dessa forma, constitui-se como mais um elemento que colabora com a 
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gestão de processos, agregando dinamicidade, democratização da infor-
mação e transparência, inclusive  na educação a distância.

Assim, a pesquisa corrobora com Mill e Brito (2009), que citam que a 
implementação de EaD de forma equiparada à educação presencial exige 
mudança em toda a estrutura organizacional da instituição, em termos 
de recursos materiais, humanos, financeiros, informacionais e espaço-
-temporais. Os autores relatam que tudo isto precisa ser bem administra-
do pelo gestor educacional da EaD em suas decisões de planejamento, 
organização, direção e controle dos processos.
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RESUMO
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle é muito utilizado 
como ferramenta de apoio nos cursos presencias da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). Ele pode auxiliar o trabalho docente de diversas 
formas. Entretanto, o seu uso continua sendo majoritariamente como re-
positório de conteúdo, não sendo explorado o potencial desta ferramenta 
para atividades colaborativas e de avaliação. Este trabalho apresenta da-
dos históricos da utilização do ambiente Moodle, na UFSM, com enfoque 
no uso avaliativo.  O estudo compreende as disciplinas ministradas no pe-
ríodo de julho de 2012 a julho de 2018. Também são apresentadas algumas 
ações feitas pela universidade para incentivar o uso do AVA, como a inte-
gração da plataforma Moodle aos sistemas acadêmicos (cadastros de tur-
mas, matrículas e notas), a fim de facilitar a administração das disciplinas 
no AVA. Os resultados indicam que a utilização do Moodle como auxílio 
às atividades presenciais está consolidado, porém a adesão ao processo 
avaliativo via Moodle ainda é pequena e o uso do Bloco de avaliação dos 
estudantes necessita de ações de capacitação e divulgação.

Palavras-chave: Avaliação; Trabalho docente; Convergência entre 
 modalidades de ensino; Moodle; Notas no ambiente virtual.

INTRODUÇÃO

A avaliação do processo de ensino é uma necessidade presente no tra-
balho docente e também uma ação que envolve regramentos de acor-
do com o regimento da instituição de ensino. Neste sentido, cuidados e 
ações se fazem necessários para que o processo formativo do aluno não 
seja prejudicado com o trabalho da cultura escolar de trabalho individu-
alizado docente (LUCKESI, 2011).

Seguindo esta percepção, o docente necessita gerenciar o tempo de 
trabalho, a fim de criar uma “tolerância considerável à diversidade dos 
empregos do tempo, inclusive dos horários, tarefas e recursos disponíveis 
para realizar o seu trabalho” (PERRENOUD, 1999, p. 152). A  preparação 

USO DO MOODLE COMO APOIO AVALIATIVO NAS 
ATIVIDADES DE CURSOS PRESENCIAIS NA UFSM
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e configuração de um ambiente virtual consome um considerável tem-
po de envolvimento, que, se não for bem gerenciado, pode não atingir a 
qualidade necessária para o correto desenvolvimento cognitivo do aluno.

A fim de reduzir as atividades administrativas relacionadas à configu-
ração da disciplina, cadastros e inscrições de participantes, o Centro de 
Processamento de Dados (CPD) da universidade desenvolveu plugins de 
integração entre o sistema acadêmico e o ambiente virtual Moodle (Mo-
dular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Neste trabalho, 
abordamos o desenvolvimento de duas ferramentas que auxiliam e in-
centivam os docentes da universidade a utilizarem o ambiente virtual em 
seus cursos e disciplinas:

    • Sistema Exportador de disciplinas do sistema acadêmico (Portal do 
Professor) para o Moodle;
    • Plugin Exportador de notas do Moodle para o sistema acadêmico 
(Portal do Professor).

Neste relato, apresentamos um estudo com dados quantitativos sobre a 
utilização destes dois plugins de integração nos últimos seis anos. Todos 
os dados foram retirados do banco de dados do Moodle.

MOODLE COMO APOIO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA UFSM

Desde o ano de 2010, a universidade utiliza o AVA Moodle para possibi-
litar a convergência entre as modalidades de ensino da instituição. Po-
rém, antes da implementação do sistema de exportação de disciplinas 
do sistema acadêmico para o Moodle, a criação era feita manualmente, 
por uma equipe de suporte, a partir da solicitação, via e-mail, dos profes-
sores. Sendo criado, no Moodle, um curso para cada turma, ou um curso 
para um conjunto de turmas de uma mesma disciplina, de um mesmo 
curso da instituição.

O atendimento manual da solicitação levava de dois a cinco dias úteis 
dependendo da quantidade de pedidos. A fim de diminuir este tempo e 
também evitar erros de cadastros manuais, foi feito um trabalho conjun-
to entre o CPD e o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de desen-
volvimento de uma ferramenta de escolha e exportação de determinada 
turma/disciplina do sistema acadêmico para o ambiente Moodle.

Neste primeiro sistema ainda era necessário que o professor realizas-
se um pedido por e-mail. A disponibilização da turma/disciplina, no en-
tanto, se dava através de um sistema de "exportação", onde um usuário 
autorizado do NTE simplesmente selecionava uma determinada turma 
e depois clicava em um botão, e o sistema fazia todos os cadastros da 
turma e participantes automaticamente.

Já a partir do primeiro semestre de 2012 foi disponibilizado no inte-
rior do sistema acadêmico (Portal dos Professores) um link denominado 

“Exportar turma para o Moodle presencial” (figura 1). Através desse link, 
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o próprio professor tinha autonomia para criar (exportar) sua disciplina 
do sistema acadêmico para o Moodle, sem a necessidade de solicitar, por 
e-mail, ao Suporte Moodle1. Este processo trouxe inúmeras vantagens 
aos professores, como, por exemplo, exportar a disciplina logo após o seu 
cadastramento no sistema acadêmico, inclusive antes de iniciar o semes-
tre letivo, permitindo o desenvolvimento de conteúdos e carregamento 
de variadas mídias antes do início das aulas presenciais. Também foi per-
mitido o agrupamento de mais de uma turma em um mesmo curso do 
Moodle, permitindo colaboração entre alunos de diferentes turmas de 
uma mesma disciplina.

Figura 1 – Tela do Portal do Professor.

Fonte: Portal do Professor/UFSM. 

USO DO SISTEMA DE EXPORTAÇÃO DE DISCIPLINAS PELOS PROFESSORES

O disparo do processo de exportação das disciplinas dos cursos presen-
ciais para o Moodle, via sistema acadêmico (Portal do Professor), permi-
tiu que os professores fi zessem de forma simples e rápida a liberação de 
um espaço virtual para suas disciplinas, no qual fosse possível disponi-
bilizar conteúdos e promover atividades individuais e colaborativas. Isto 
impulsionou muito o uso do ambiente.
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Enquanto no período de dois anos (de 2010 até o fi nal de 2011) ha-
viam sido criadas somente 329 disciplinas com atividades e conteúdo, 
além do fórum de notícias, a partir de 2012, tivemos um aumento cres-
cente do número de disciplinas com atividades e conteúdos.

A cada semestre observou-se um aumento signifi cativo, conforme 
mostrado no gráfi co 1, que apresenta dados a partir de sua implantação, 
do primeiro semestre de 2012 até o fi nal do primeiro semestre de 2018.

Figura 2 – Disciplinas exportadas para o Moodle presencial

Fonte: Suporte Moodle/UFSM.

Neste período (12 semestres), foram criadas cerca de 18.000 disciplinas. 
Além disso, o percentual de uso do Moodle como apoio às atividades pre-
senciais cresceu 510% de 2012 para 2018.

Com o crescente uso do Moodle presencial, a Equipe do Suporte 
Moodle e a Equipe Multidisciplinar do NTE realizaram uma pesquisa 
de avaliação com os usuários dos ambientes do Moodle presencial e 
cursos do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) em meados de 
2016. Após avaliação dos resultados da pesquisa, deu-se início ao pro-
cesso de reformulação do layout do Moodle da UFSM. Nesse processo, 
foram convidados a participar da pesquisa todos os usuários ativos nos 
Moodles da instituição, dos cursos presenciais e a distância. Este tra-
balho foi denominado de Projeto Moodle UFSM, que, além do layout, 
inseriu funcionalidades de apoio ao trabalho docente e acompanha-
mento das atividades avaliativas acadêmicas apuradas a partir dos re-
sultados da pesquisa de opinião dos usuários do Moodle. De acordo 
com a pesquisa, os resultados:
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Apontaram que muitos dos usuários possuíam di-
ficuldades em encontrar os cursos (disciplinas) em 
que estavam inscritos no semestre corrente. Os 
blocos disponíveis na distribuição padrão do Moo-
dle, que possuem a finalidade de navegação entre 
cursos e categorias, não são intuitivos para os usuá-
rios quando estes estão inscritos em muitos cursos 
 (COLUSSO et al., 2017, p. 418).

Com os resultados em mãos, deu-se início à implementação do layout do 
Moodle, o qual, em março de 2017, foi disponibilizado aos usuários com 
a seguinte apresentação:

Figura 3 – Layout da página inicial do usuário

Fonte: Moodle/UFSM.

O aumento do uso do Moodle como apoio às atividades presenciais de-
mandou que professores buscassem orientações técnicas e pedagógicas 
junto ao NTE. Os cursos das áreas de tecnologia, exatas e humanas têm 
buscado maior apoio para a exportação de disciplina, inserção de conte-
údos e orientações pedagógicas por meio das Equipes Multidisciplinar e 
Suporte Moodle do NTE.
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Figura 4 – Disciplinas com atividades avaliativas

Fonte: Suporte Moodle/UFSM.

Enquanto o gráfi co 1 contabiliza todas as disciplinas criadas, o gráfi co 
2 apresenta somente as disciplinas que tiveram uma ou mais atividades 
avaliativas, ou seja, contabiliza disciplinas que não foram utilizadas so-
mente como repositório de dados ou como fórum de notícias.

Com os dados deste segundo gráfi co, podemos apurar que as discipli-
nas exportadas que utilizam atividades avaliativas têm aumentado em 
torno de 20% a cada semestre.

Na sequência, apresentamos a fi gura 5 com o gráfi co da relação entre 
todas as disciplinas e as disciplinas que possuem atividades avaliativas.

Figura 5 – Comparativo entre disciplinas exportadas e disciplinas com recursos e ativida-
des avaliativas.

Fonte: Suporte Moodle/UFSM.
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MOODLE COMO APOIO ÀS ATIVIDADES AVALIATIVAS

Visto que o Moodle estava sendo cada vez mais utilizado como ferramen-
ta avaliativa, criou-se um plugin para copiar as notas geradas nas ativida-
des do Moodle para o sistema acadêmico da universidade.

Este plugin foi integrado ao Moodle após a realização de testes com 
protótipos e sua versão defi nitiva foi disponibilizada aos professores a 
partir do primeiro semestre de 2014. O desenvolvimento deste teve a in-
tenção de facilitar o processo avaliativo no Moodle para que os profes-
sores tivessem condições de avaliar no ambiente virtual e, na sequência, 
terem condições de exportar para o Portal do Professor as notas das ati-
vidades realizadas no ambiente, visto que:

A avaliação cumpre um papel decisivo para a vida 
dos estudantes. No entanto, os docentes responsá-
veis pelas avaliações de seus alunos enfrentam difi -
culdades em utilizar ferramentas tecnológicas que 
podem otimizar seu trabalho. O principal problema 
constatado refere-se ao medo em divulgar uma nota 

“errada” (CUREAU et al., 2015, p. 815).

Ao utilizar o Moodle como apoio ao processo avaliativo, o docente tem 
a possibilidade de gerir o desempenho de seus discentes em um espaço 
coletivo, podendo servir-se de um “olhar para a realidade, a partir dos 
resultados coletivos, ou seja, o estudante para o qual se olha individual-
mente faz parte de um todo" (LUCKESI, 2011, p. 262).

Para gerar este resultado do gráfi co apresentado na fi gura 6, utiliza-
mos os dados do relatório de utilização do plugin Notas – Portal do Pro-
fessor nas disciplinas do Moodle. Contudo, o uso do plugin não teve a 
adesão esperada, como mostra o gráfi co a seguir.

Figura 6 – Disciplinas que utilizam o Bloco Notas – Portal do Professor

Fonte: Suporte Moodle/UFSM.
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Ainda não foram mapeados, via pesquisa com os docentes, quais os 
principais motivos para a não utilização do plugin, visto que a equipe 
Suporte Moodle possui convicção que o uso do plugin pode facilitar o 
trabalho avaliativo do professor. Nesse sentido, acreditamos que ainda 
falta divulgação e capacitação do uso de notas e do plugin no Moodle 
para obtermos maior adesão ao uso desse recurso. 

O número de disciplinas que exportam as categorias de notas para o 
Moodle não tem aumentado, sendo o segundo semestre de 2016 o perío-
do que teve maior utilização do plugin, com 37 disciplinas.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS DA PESQUISA

Com essa pesquisa, apuramos que o uso do ambiente virtual Moodle 
nos cursos presenciais já está consolidado na universidade, seja como 
repositório de dados, seja como ferramenta de comunicação (fórum de 
notícias, mensagens, etc.).

Também podemos dizer que o Moodle está sendo cada vez mais utili-
zado como ferramenta avaliativa. Entretanto, a maioria dos docentes da 
universidade ainda não utilizam a ferramenta de controle de desempe-
nho e notas que o ambiente virtual permite. Dessa forma, o acompanha-
mento e lançamento das notas continua sendo feito somente no sistema 
acadêmico da UFSM.

Nesse sentido, é imprescindível fazer novos investimentos em desen-
volvimento, treinamento e divulgação das ferramentas avaliativas do 
Moodle, bem como do plugin desenvolvido para a exportação das notas 
do Moodle para o sistema acadêmico. 
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RESUMO
O estudo objetivou realizar uma avaliação dos cursos de graduação e de 
pós-graduação lato sensu a distância no âmbito Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), baseado 
em indicadores de eficiência propostos pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Consideraram todas as 
ofertas de curso de graduação e de pós-graduação UAB, desde 2005 até 
2017. Metodologicamente, utilizou-se de pesquisa descritiva e analítica 
de caráter quantitativo e qualitativo baseada em informações acerca dos 
cursos UAB/UFSM para estruturar relatórios sobre as ofertas dos cursos 
e para gerar indicadores, visando, posteriormente, avaliação do desem-
penho. Em termos de resultados, o nível de desempenho dos cursos de 
graduação e pós-graduação UAB, em relação à eficiência, mostrou-se 
superior à taxa de conclusão de cursos superiores estimada pela Capes, 
porém, quando comparada à modalidade presencial, apresentou resul-
tados pouco inferiores quanto à taxa de conclusão. Todavia, ressalta-se 
que alguns cursos apresentaram desempenho expressivo, inclusive em 
relação aos cursos na modalidade presencial. 

Palavras-chave: EaD; autoavaliação institucional; UFSM; discentes. 
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Esses relatórios foram elaborados pela Comissão Setorial de  Avaliação 
(CSA - NTE), que, no âmbito da UFSM, é responsável por incentivar a 
participação da comunidade na Autoavaliação Institucional dos cursos 
UAB/UFSM, elaborar e divulgar os resultados da autoavaliação. Além 
disso, é responsável por definir os planos de ação derivados desses re-
latórios, objetivando a realização de melhorias no Núcleo de Tecnologia 
Educacional – NTE. A comissão é composta por uma equipe multidis-
ciplinar e multiprofissional, agregando Docentes, Técnicos Administra-
tivos, Discentes e Responsáveis técnicos pela organização dos dados e 
integralização dos resultados.

Assim, de acordo com o documento Referenciais de Qualidade para a 
Educação a Distância, disponibilizado pelo MEC em 2007, é exigido que:

As instituições devem planejar e implementar siste-
mas de avaliação institucional, incluindo ouvidoria, 
que produzam efetivas melhorias de qualidade nas 
condições de oferta dos cursos e no processo pe-
dagógico. Esta avaliação deve configurar-se em um 
processo permanente e consequente, de forma a 
subsidiar o aperfeiçoamento dos sistemas de gestão 
e pedagógico, produzindo efetivamente correções 
na direção da melhoria de qualidade do processo 
pedagógico coerentemente com o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES) (BRA-
SIL, 2007, p. 17).

O documento complementa que a avaliação institucional facilite o deba-
te e a análise entre os participantes, divulgando a avaliação e disponibili-
zando elementos metodológicos, além de agregar valor às diversas ativi-
dades dos cursos e das instituições. Assim, de acordo com Torres (2004), 
é fundamental que a participação e mediação da aprendizagem passe 
por esses exercícios de avaliação, levando em consideração:

[...] interatividade entre os diversos atores que atuam 
no processo; estimulação dos processos de expres-
são e comunicação; flexibilização dos papéis no pro-
cesso das comunicações e das relações a fim de per-
mitir a construção coletiva do saber; sistematização 
do planejamento, do desenvolvimento e da avalia-
ção das atividades; aceitação das diversidades e dife-
renças entre alunos; desenvolvimento da autonomia 
do aluno no processo ensino-aprendizagem; valori-
zação da liberdade com responsabilidade; compro-
metimento com a autoria; valorização do processo e 
não do produto (TORRES, 2004, p. 50).
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Nesse sentido, em ambos os relatórios vários segmentos da comunida-
de formadora dos cursos foram consultados, sendo que em 2014 foram 
criados sete (7) instrumentos diferentes de autoavaliação, que foram 
aplicados para os seguintes segmentos: Discentes, Docentes; Gestores; 
Coordenadores de Polo; Secretários de Curso; Tutores a Distância; e Tu-
tores Presenciais. Já em 2016, buscou-se uma avaliação mais focal, com a 
proposta de quatro (4) diferentes instrumentos de autoavaliação, aplica-
dos junto aos seguintes segmentos: Discentes; Docentes; Coordenadores 
de Polo; e Tutores. 

Os segmentos foram questionados em três eixos: o primeiro sobre Po-
líticas Acadêmicas, que aborda as questões relativas às práticas de pes-
quisa, ensino e extensão. O eixo de Políticas de Gestão verificou as polí-
ticas de pessoal, organização e gestão da instituição. E, por fim, o eixo de 
Infraestrutura Física, em que foram analisadas as condições estruturais 
das Instituições Federais de Ensino e dos Polos.

Nesse trabalho, levaremos em consideração, para um melhor recor-
te estatístico e bibliográfico, as avaliações do segmento Discente quanto 
aos três eixos citados anteriormente, a fim de explorar a mudança nas 
respostas dos estudantes. Apresentando a série histórica de elaboração 
dos relatórios entre 2014 e 2016, foram selecionadas 8 perguntas que são 
comuns em ambos os relatórios. Essas questões revelam aspectos essen-
ciais a respeito do funcionamento dos cursos EaD, expondo a percepção 
dos discentes.

METODOLOGIAS: UM DIÁLOGO ENTRE FATORES QUALI-QUANTITATIVOS

A respeito do número elevado de dados e das inúmeras possibilidades de 
interpretação, optou-se por priorizar as questões que se apresentavam 
em comum nos dois relatórios, além de um direcionamento das conside-
rações gerais apontadas pelos discentes. Assim, esquadrinhamos tanto 
as possibilidades de análises quantitativas, observáveis nos gráficos que 
compõe esse trabalho, quanto no exercício de análise qualitativa, diante 
da contextualização a respeito das propostas da avaliação.

O instrumento de avaliação utilizado nos relatórios foi formado por 
questões de múltipla escolha, que puderam ser respondidas por meio da 
escala Likert. Em 2014, foi utilizado um ranking de 6 pontos: Excelente, 
Muito Bom, Bom, Regular, Irregular e Desconheço. Em 2016, as catego-
rias foram: Excelente, Bom, Regular, Ruim, Péssimo e Não Sei Responder 
ou não se aplica. Assim, apesar das expressões terem mudado, para fins 
de comparação, aplicaremos uma análise preponderantemente qualita-
tiva de interpretação e contextualização.

A utilização da escala Likert, além de facilitar a quantificação dos da-
dos para a elaboração de análises estatísticas e/ou matemáticas, propõe 
uma maior flexibilização e amplitude de respostas ao qualificar a respos-
ta dos discentes de forma mais fluida e plural. Como aponta Gil, em Mé-
todos e Técnicas de Pesquisa Social:
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Não se pode negar que os procedimentos estatísticos 
são muito úteis e devem, sempre que possível, ser 
utilizados nas pesquisas sociais. Afinal, a Estatística 
é uma ciência e sua contribuição para o desenvol-
vimento de pesquisas nos mais diversos campos do 
conhecimento é inquestionável (GIL, 2008, p. 178).

Os gráficos aqui expostos foram elaborados através da utilização do 
software Microsoft Office Excel e suas ferramentas, com o intuito de 
apresentar uma melhor visualização dos números presentes nos relató-
rios. A utilização de gráficos para demonstração desses resultados é um 
importante recurso para facilitação visual, uma vez que os relatórios 
se constituem como produtos que visam a ampla divulgação de dados 
públicos, essenciais para a gestão, comunicação, organização e demo-
cratização da EaD.

ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: LEITURAS 
POSSÍVEIS 

Diante das possíveis leituras dos gráficos, nos valemos da interpretação 
dos dados, ao buscarmos um sentido mais amplo para os fatos analisa-
dos, relacionando-os com os resultados estatísticos matemáticos presen-
tes e suas médias, bem como a consideração de teorias que dialoguem 
com a EaD como modalidade das ciências da educação. Nesse sentido, 
demonstramos também a necessidade da autoavaliação como elemen-
to balizador da historicidade dos esforços de construção dos cursos, das 
ações que estão em andamento e da necessidade de planejamento futu-
ro. Assim, como aponta Gil:

Classicamente, a interpretação dos dados é entendi-
da como um processo que sucede à sua análise. Mas 
estes dois processos estão intimamente relaciona-
dos. Nas pesquisas qualitativas, especialmente, não 
há como separar os dois processos. Por essa razão é 
que muitos relatórios de pesquisa não contemplam 
seções separadas para tratar dos dois processos (GIL, 
2008. p. 177).

Conforme aponta o primeiro relatório, a participação dos estudantes das 
modalidades EAD na Autoavaliação foi de 697 indivíduos, que correspon-
de a 32% da população total, com um percentual maior de participação 
que a dos estudantes da modalidade presencial. Já no relatório de 2016, 
tivemos a participação de 467 indivíduos de uma população total de 1497 
estudantes participantes da Autoavaliação.  Em 2014, os discentes com 
maior percentual de participação na avaliação foram dos cursos de Ad-
ministração Pública, Licenciatura em Letras Espanhol e  Especialização 
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em Gestão Pública. Já no ano de 2016, destacaram-se os cursos de Geo-
grafia, Educação Especial e Mídias na Educação.

Seguindo a comparação, percebemos, no primeiro gráfico, um au-
mento da avaliação positiva no que concerne aos materiais didáticos, 
com destaque para a avaliação “Bom”, que passou de 29,5% para 55,5%. No 
entanto, as avaliações “Regular” e “Insatisfatório/Ruim” também tiveram 
um significativo aumento em comparação com os dados de 2014 – ainda 
que muito menores em relação à opção “Bom”, conforme a Figura 1.

Figura 1 – Gráfico Avaliação de material didático.

Fonte: NTE/UFSM, 2018.

Assim, no Gráfico 2, sobre a avaliação da Plataforma Moodle, que é o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado pelo NTE-UFSM, podemos 
observar que os discentes apontaram uma melhora na plataforma. No 
entanto, as modificações e melhorias, realizadas pela Equipe Multidis-
ciplinar do NTE, só foram lançadas em 2017. Portanto, entendemos que 
essa avaliação positiva a respeito do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Moodle pode estar relacionada com o aumento na oferta de cursos – e, 
por consequência, aumento na quantidade de estudantes ingressantes 
na EaD – no período. 
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Figura 2 – Gráfico Plataforma Moodle.

Fonte: NTE/UFSM, 2018.

No Gráfico 3, sobre a avaliação da Biblioteca do Polo, percebemos um 
desconhecimento a respeito do tema, destacando-se nas respostas dos 
discentes a alternativa denominada “Não Sei Responder”. A escolha des-
sa alternativa pode estar relacionada ao fato de os alunos não terem o 
costume de frequentar os espaços disponíveis no polo de apoio presen-
cial para estudar; muitas vezes, visitando-o apenas nos momentos de 
encontros presenciais e aplicação de avaliações. Dessa forma, as respos-
tas podem nos levar a interpretar que ainda não existe uma cultura de 
frequentar a biblioteca do polo presencial para estudar, fazer atividades 
das disciplinas ou interagir com os demais colegas e tutores. Dentre os 
respondentes que conhecem a biblioteca e sua estrutura, a maior par-
te das escolhas foi pela opção “Bom”, em ambos os anos considerados 
nesse estudo (sendo que em 2014, essa resposta representou 26,9% dos 
discentes e, em 2016, 33,2%).

Figura 3 – Gráfico Biblioteca do Polo.

Fonte: NTE/UFSM, 2018.



· 111

No Gráfico 4, sobre a avaliação da atuação dos docentes, se mantém a 
média positiva, com um aumento, inclusive, na faixa “Excelente”. A res-
posta com maior índice de respondentes foi “Bom”, com 26,6% no ano 
de 2014, e com um significativo crescimento: 57,0% no ano de 2016. A 
porcentagem de respostas “Excelente” também é representativa da re-
cepção positiva em relação à atuação dos docentes, configurando 22,9% 
das escolhas dos estudantes em 2014 e 26,1% em 2016. 

Figura 4 – Gráfico Atuação dos Docentes.

Fonte: NTE/UFSM, 2018.

O Gráfico 5 trata sobre a atuação do Coordenador do Polo. Nesse pon-
to, destacamos a avaliação positiva quanto ao eixo. As taxas de respostas 
foram preponderantemente “Excelente”, “Muito bom” e “Bom” em 2014. 
Se somadas, essa opção chega a 89,1% das respostas (sendo 29,0% “Exce-
lente, 37,2% “Muito bom” e 22,9% “Bom”). Já em 2016, se somadas as res-
postas que demonstram satisfação com a qualidade da atuação do coor-
denador do polo, as taxas representam 79% das avaliações dos discentes 
da modalidade EaD da UFSM. Nesse sentido, partindo apenas dos dados 
numéricos, houve uma queda na avaliação dos coordenadores de polo. 
No entanto, esses resultados devem ser considerados contextualmente, 
levando em conta também as mudanças no instrumento avaliativo (que 
não contou com a opção “Muito bom” na pesquisa feita em 2016).
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Figura 5 – Gráfico Coordenador de Polo.

Fonte: NTE/UFSM, 2018.

Ao avaliarem a Integração com a UFSM, os discentes revelaram uma ten-
dência de escolha de alternativas que variam entre “Muito bom”, “Bom” 
e “Regular”. Na pesquisa feita em 2014, a maioria dos estudantes optou 
por “Bom” (38,0%) e “Muito bom” (31,3%), somando 69,3% do total de 
respondentes. Já na avaliação de 2016, a maioria das respostas dos dis-
centes concentrou-se na alternativa “Bom”, representando 55,2% do total 
de respondentes. Em segundo lugar nas escolhas, ficou a alternativa “Re-
gular”, com 22,9% das respostas. Ao todo, essas duas opções representam 
78,1% das escolhas dos estudantes EaD da instituição, demonstrando a 
necessidade de planejamento e execução permanente de políticas que 
promovam a integração entre a universidade e os polos de apoio presen-
cial, assim como com todo o público envolvido na educação a distância 
(discentes, docentes, tutores, coordenadores, etc.).

Figura 6 – Gráfico Integração com a UFSM.

Fonte: NTE/UFSM, 2018.
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A avaliação quanto à secretaria dos cursos pode ser vista no gráfico 7, em 
que a maioria dos respondentes marcaram opções positivas, totalizan-
do, no ano de 2014, 84,9% (sendo que 17,3% consideraram “Excelente”, 
37,5% marcaram “Muito bom” e 30,1% optaram pela alternativa “Bom”). 
Em relação à avaliação de 2016, a soma de respostas positivas totalizou 
78,8% dos votos (sendo que 23,6% das respostas foi “Excelente” e 55,2% 
foi “Bom”).

Figura 7 – Gráfico Secretaria do Curso.

Fonte: NTE/UFSM, 2018.

O tema Andamento do Curso, visualizado no Gráfico 8, trata de um as-
sunto amplo e muito subjetivo, sendo necessária uma avaliação mais 
aprofundada desse significado. Nessa avaliação, percebemos a escolha 
das escalas valorativas positivas, sendo que, em 2014, a maior parte das 
respostas concentrou-se em “Muito bom” (44,1%), “Bom” (28,0%) e “Ex-
celente” (19,1%). Já no ano de 2016, a avaliação institucional demonstrou 
que a maioria dos discentes considera o andamento geral do curso como 

“Bom” (61,2%) e “Excelente” (22,9%).

Figura 8 – Gráfico Andamento Geral do Curso.

Fonte: NTE/UFSM, 2018.
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Os dados sobre esse gráfico, para serem mais amplamente interpretados, 
necessitam de outros instrumentos avaliativos, tais como entrevistas di-
rigidas, avaliação dos materiais didáticos oferecidos pelos cursos, avalia-
ção dos docentes e tutores das disciplinas, etc. Nota-se também a impor-
tância, para uma análise mais completa, de avaliar separadamente cada 
curso de graduação e de pós-graduação ofertado na modalidade EaD na 
UFSM, de maneira a identificar os diferenciais entre os que são mais po-
sitivamente avaliados e os que possuem média de avaliação inferior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a problematização diante dos elementos presentes nos relatórios, da 
contextualização dos elementos constituintes da avaliação, da aplicação 
das metodologias apropriadas e da reflexão a respeito dos resultados gráfi-
cos obtidos a partir da análise das questões presentes nos relatórios, desta-
camos como considerações deste trabalho os seguintes elementos.

Apontamos para a perspectiva de melhoria em alguns dos indicado-
res observados, uma vez que, no período posterior à avaliação, novos in-
vestimentos foram disponibilizados para o NTE, com a reestruturação e 
ampliação da Equipe Multidisciplinar, da Equipe de Comunicação e da 
Equipe Audiovisual a partir de 2016 – último ano da coleta institucional. 
Destacamos também a recente inserção de uma equipe com o foco em 
desenvolvimento de jogos eletrônicos e de materiais didáticos interativos.

No mesmo período, houve, ainda, uma reformulação no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Moodle, objetivando uma maior interativida-
de e responsividade, inclusive com adequação e adaptação para uso em 
tablets e smartphones. Além disso, tivemos a reestruturação de um novo 
template para a elaboração de Materiais Didáticos, que considerou no-
vos elementos no projeto gráfico, facilitando a apresentação didática dos 
temas propostos nas disciplinas dos cursos EaD da UFSM.

Os gráficos, mesmo diante da divergência escalar de avaliação, de-
monstram uma realidade que pode ser observada através da atuação nos 
polos, do contato online diário e por meio de demais ferramentas dispo-
nibilizadas pelo NTE/UFSM. Dessa forma, é importante interpretá-los a 
partir de uma necessidade de diferenciação entre as respostas “Bom” e 

“Muito Bom”/“Excelente” em todos os Eixos tratados no Relatório. Con-
siderando essa divergência entre os dados de 2014 e os dados de 2016, 
apresentamos algumas reflexões.

No primeiro gráfico, que trata sobre o material didático, vemos a pre-
dominância de avaliação positiva, o mesmo ocorre no segundo gráfico, 
que avalia o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Temos, no ter-
ceiro gráfico, uma grande inconsistência diante do alto índice de discen-
tes que afirmaram desconhecer, ou não saberem opinar, a respeito da 
biblioteca de seu polo, sendo que a presença no local é obrigatória nos 
dias de provas ou encontros presenciais e a biblioteca contém bibliogra-
fia básica recomendada para seus cursos.
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Os gráficos que demonstram a atuação dos docentes e coordenado-
res do polo também receberam uma avaliação positiva, apresentando 
respostas semelhantes quanto às perguntas sobre a integração com a 
UFSM e sobre a atuação da secretaria dos cursos. Por fim, o gráfico que 
trata do andamento geral do curso é o que recebe as melhores avalia-
ções, concentradas na faixa “Bom”, “Muito bom” e “Excelente”, apon-
tando, ainda, que essa pergunta diz respeito a um assunto bastante 
subjetivo e pessoal, pois está relacionado intrinsecamente ao desem-
penho dos estudantes, suas avaliações, interações com colegas, tutores 
e professores, motivações, etc.

Assim, percebemos também a necessidade de um aprofundamento 
da análise dos relatórios, exercício que não caberia diante dos limites 
desse artigo. Os relatórios utilizados nesse trabalho poderão, ainda, ser 
utilizados como guia e como comparativos para as futuras avaliações 
institucionais, levando em consideração os esforços da CSA, a uniformi-
zação dos instrumentos e a análise das novas ferramentas, avaliação do 
novo Moodle e atuação das novas equipes a partir do ano de 2016. 

Notamos, por fim, que, além da elaboração dos relatórios, utilização 
dos gráficos e produção de artigos, a avaliação dos temas abordados nes-
se estudo passa também por visitas regulares dos docentes, tutores e co-
laboradores do NTE. Além disso, o Núcleo mantém uma constante rede 
de comunicação interinstitucional, organizada a partir das instâncias da 
Equipe Multidisciplinar, NTE, UFSM, Prefeituras Municipais, Secretarias 
de Educação, entre outros órgãos e atores sociais, buscando a democra-
tização do acesso e a interiorização do Ensino Superior público e com 
qualidade.
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RESUMO
Este artigo surge da necessidade de sistematização das principais difi-
culdades encontradas na composição de uma Equipe Multidisciplinar 
responsável pela produção de materiais didáticos, assim como as estra-
tégias utilizadas para a criação e desenvolvimento de materiais didáticos. 
Compreender as dificuldades encontradas na formulação de uma Equipe 
Multidisciplinar a partir da sua própria percepção, aplicando questionário 
aos profissionais envolvidos na ação. Esse estudo tem como foco a Equi-
pe Multidisciplinar do Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade 
Federal de Santa Maria (NTE/UFSM), órgão responsável pelo ambiente 
virtual dos cursos presenciais e de ensino a distância, além do desenvol-
vimento de aplicação de tecnologias educacionais. Esta equipe, vinculada 
ao projeto “Aprimoramento e manutenção dos cursos de educação a dis-
tância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil”, foi pensada de modo 
a compreender profissionais especializados em distintas áreas de conhe-
cimento. Buscamos investigar as principais estratégias de enfrentamen-
to e soluções dessa ação, com o intuito de aprofundar os conhecimentos 
a respeito desse processo e aprimorar os resultados obtidos em Equipes 
Multidisciplinares, podendo ser replicados em outras instituições. 

Palavras-chave: Educação a Distância; Equipe Multidisciplinar; livro 
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assim como as estratégias utilizadas para sua criação e desenvolvimento. 
Compreender as dificuldades encontradas na formulação de uma Equi-
pe Multidisciplinar a partir da sua própria percepção, aplicando ques-
tionário aos profissionais envolvidos na ação é um dos principais obje-
tivos desse artigo. Esse estudo tem como foco a Equipe Multidisciplinar 
do Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa 
Maria (NTE/UFSM), órgão responsável pelo ambiente virtual dos cursos 
presenciais e de ensino a distância, pelo desenvolvimento de aplicação 
de tecnologias educacionais e pelos cursos ofertados na modalidade EaD 
da instituição. Esta equipe vem sendo formulada a partir de 2015 e vincu-
lada ao projeto “Aprimoramento e manutenção dos cursos de educação a 
distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil”.

Desde sua concepção, a Equipe Multidisciplinar do NTE/UFSM foi 
pensada de modo a compreender profissionais especializados em distin-
tas áreas de conhecimento, com integrantes formados nos cursos de De-
senho Industrial, Comunicação Social – Jornalismo, Publicidade e Propa-
ganda e Produção Editorial, Pedagogia, Letras, Ciências da Computação, 
Tecnologia da Informação, dentre outros. 

A partir da análise de anais das principais conferências da área e de 
repositórios digitais, constatamos a existência de uma lacuna no que 
diz respeito à literatura científica sobre a concepção e formulação de 
Equipes Multidisciplinares para produção de materiais didáticos. Nesse 
sentido, através da experiência em andamento no Núcleo de Tecnologia 
Educacional da UFSM, objetivamos investigar, a partir das percepções 
da própria Equipe Multidisciplinar em questão, as principais dificulda-
des encontradas na produção de materiais didáticos. Da mesma forma, 
também buscamos investigar as principais estratégias para o enfrenta-
mento e para a solução dessa ação, com o intuito de aprofundar os co-
nhecimentos a respeito desse processo e aprimorar os resultados obtidos 
em Equipes Multidisciplinares, que possuam finalidades semelhantes às 
do NTE/UFSM, podendo ser replicados em outras instituições.

O NTE E A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA UFSM: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

Criada pelo Ministério da Educação em 2005, a Universidade Aberta do 
Brasil tem como principal finalidade articular um sistema de educação 
superior na modalidade a distância, em âmbito nacional, buscando im-
plementar um projeto de ampliação e interiorização de cursos de gradu-
ação e de pós-graduação, gratuitos e de qualidade, em todo o território 
brasileiro. Também com essa intenção, foram criados em diversas insti-
tuições de ensino superior os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), 
tal como o da UFSM, criado em 2011.

O NTE/UFSM constitui-se como uma estrutura institucional para in-
terlocução entre a instituição, a UAB e a Capes. De acordo com o dispos-
to no Regimento Interno do Núcleo, dentre suas principais finalidades 
está a execução das políticas definidas pelas instâncias competentes da 
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UFSM no que diz respeito às modalidades educacionais mediadas por 
tecnologias em cursos de graduação e em programas de pós-graduação 
e extensão. O Núcleo atua, dessa forma, como “agente de inovação dos 
processos de ensino-aprendizagem bem como no fomento à incorpora-
ção das Tecnologias de Informação e Comunicação aos projetos pedagó-
gicos da UFSM” (UFSM, 2011, p. 3).

Para atender a essa demanda, o NTE/UFSM possui uma estrutura or-
ganizacional disposta em equipes de trabalho e configurada para suprir 
as demandas relacionadas aos cursos EaD (secretaria acadêmica, secre-
taria administrativa, setor de bolsas, equipe de comunicação, de suporte 
Moodle e multidisciplinar). Destas, a Equipe Multidisciplinar constitui-

-se como foco deste estudo, uma vez que é a responsável pelo apoio e 
contato mais direto com os professores, encarregando-se do processo 
de produção de materiais didáticos dos cursos da instituição, conforme 
abordado por Cargnelutti et al. (2016). 

A Equipe Multidisciplinar é responsável pela produção dos materiais 
didáticos dos cursos a distância e presenciais ofertados pela UFSM, com-
preendendo desde o processo de recebimento dos materiais enviados 
pelos professores, passando pelas etapas de revisão textual e normati-
va, diagramação e ilustração, até a etapa final de solicitação de ISBN do 
livro didático finalizado e postagem no site do NTE, além de compar-
tilhamento, no ambiente virtual de ensino e aprendizagem Moodle, na 
disciplina específica do professor. 

Além da produção de materiais didáticos, a Equipe Multidisciplinar 
também atua de forma a propiciar uma melhora no atendimento das de-
mandas atuais da instituição e da educação a distância, buscando apri-
morar a experiência dos discentes e dos docentes com a tecnologia edu-
cacional. Além dos materiais didáticos destinados aos cursos da UFSM, a 
Equipe Multidisciplinar, em parceria com a Equipe de Comunicação e com 
a Equipe de Suporte, também atua em outros projetos, como a reformula-
ção do ambiente virtual de ensino aprendizagem Moodle1 e a manutenção 
do site do Núcleo de Tecnologia Educacional, os quais passaram por trans-
formações de forma a facilitarem a interação, atenderem às demandas de 
responsividade, otimização para dispositivos móveis e facilidade de aces-
so, proporcionando uma melhor experiência aos usuários. 

Outro exemplo de projeto desenvolvido em conjunto entre as Equi-
pes Multidisciplinar, Suporte e Comunicação foi a criação do NTETube2, 
uma plataforma de vídeos que disponibiliza conteúdos educativos pro-
duzidos pelo NTE. O NTETube constitui-se como uma espécie de “bi-
blioteca” virtual de conteúdos audiovisuais, oferecendo também supor-
te para que os docentes possam incluir materiais didáticos aos vídeos, 
como atividades, imagens e outros arquivos. Além disso, a plataforma 
de vídeos foi planejada de forma a ser responsiva – ou seja, adapta-se 
ao dispositivo que o usuário está usando (celular, tablet ou computa-
dor) – e acessível, permitindo a inclusão de legendas em português, in-
glês ou outros idiomas.

1 O artigo “Repensando 
um Ambiente Virtual 
de Aprendizagem: um 
relato da reformulação 
do Moodle da 
UFSM” foi escrito por 
integrantes da Equipe 
Multidisciplinar do NTE 
e explica o processo 
de reformulação do 
ambiente virtual 
utilizado pelos 
cursos EaD da 
instituição. Em um 
primeiro momento, é 
apresentada a pesquisa 
que fundamentou o 
projeto e, na sequência, 
aprofundam-
se questões 
relacionadas ao seu 
desenvolvimento e 
execução. O estudo 
foi apresentado e 
publicado nos anais 
do XIV Congresso 
Brasileiro de Ensino 
Superior a Distância 
e III Congresso 
Internacional de 
Educação Superior a 
Distância (ESUD), em 
2017. Acesse o trabalho 
na íntegra no seguinte 
link: https://aunirede.
org.br/anais/arquivos/
ANAIS_ESUD2017.pdf 

2 Acesse o site do 
NTETube e confira 
alguns dos vídeos 
produzidos pelo 
Núcleo: https://
ntetube.nte.ufsm.br/ 
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Pensando na acessibilidade dos materiais audiovisuais disponibili-
zados no NTETube, a plataforma também conta com uma ferramenta 
que permite incluir legenda em Libras3. Após o desenvolvimento do 
plugin do sistema de legendas, “modificou-se o código fonte da exten-
são do VLibras para que o repositório de vídeos, quando selecionada a 
opção ‘legenda’ no idioma Libras, execute automaticamente a tradução 
para a Língua Brasileira de Sinais” (COLUSSO et al., 2016, p. 8).

Apesar de cada equipe possuir as especificidades próprias do seu 
setor e das suas atividades no interior do fluxograma, as relações entre 
os colegas de Equipe são de trocas constantes e de intercâmbios de in-
formações e conhecimentos. Essa constitui-se como uma das grandes 
vantagens de se trabalhar e produzir no interior de uma Equipe Mul-
tidisciplinar, possibilitando que as especificidades de cada área sejam 
agregadas e que os resultados sejam potencializados.

DESAFIOS E POTENCIALIDADES DAS TECNOLOGIAS E OS MATERIAIS 
 DIDÁTICOS PARA EAD

A produção de materiais didáticos voltados para atender as necessidades 
da EaD deve atentar para um dos principais desafios dessa modalidade, 
conforme apontado por Andrade (2003, p. 137): “produzir um material 
didático capaz de provocar ou garantir a necessária interatividade do 
processo ensino-aprendizagem”. Nesse processo de construção coletiva 
de conhecimentos, existe a necessidade de esse material “apresentar-se 
numa linguagem dialógica que, na ausência física do professor, possa 
garantir um certo tom coloquial, reproduzindo mesmo, em alguns casos, 
uma conversa entre professor e aluno, tornando sua leitura leve e moti-
vadora” (ANDRADE, 2003, p. 138). 

Sales (2005) corrobora a posição de Andrade, ao destacar algumas 
características fundamentais para a elaboração dos materiais didáticos 
para a EaD, independentemente da mídia a ser utilizada – e que também 
são seguidas pela Equipe Multidisciplinar. De acordo com a autora, deve-

-se buscar um instrumento de aprendizagem que apresente as seguintes 
condições: interatividade, sequenciação de ideias e conteúdos, relação 
entre teoria e prática e autoavaliação. Além disso, é importante que esses 
materiais também apresentem: linguagem clara e concisa, relação práti-
ca-teórica na linguagem escrita, glossário, exemplificações cotidianas e/
ou científicas, resumos e animações. Nesse sentido, é fundamental que 
o material didático produzido para a educação a distância “proponha 
um diálogo constante entre conhecimento/aluno/professor/mundo” 
 (SALES, 2005, p. 5). 

É possível potencializar o uso das tecnologias como forma de reflexão 
crítica contextualizada com as demandas e problemáticas da atualidade. 
Esse processo estaria relacionado, por exemplo, com a utilização do com-
putador e tecnologias digitais como "parceiras do processo educativo", 
como apontou Jonassen (2007), em busca da construção de  ambientes 

3 Conforme 
informações 
disponibilizadas 
no próprio site, a 
ferramenta é um 
plugin chamado 
VLIBRAS, o qual pode 
identificar mais de 11 
mil códigos (sinais) 
diferentes, traduzindo 
texto, áudio e vídeo 
para a Língua Brasileira 
de Sinais – Libras. 
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educacionais mais conectados, colaborativos, eficientes, coletivos e di-
versos, tanto nas formas de ensinar, quanto nas formas de aprender.

Considerando as colocações desses autores a respeito da utilização 
das novas tecnologias e relacionando suas visões no processo de produ-
ção de materiais didáticos, a Equipe Multidisciplinar procura explorar 
as potencialidades tecnológicas atuais, de maneira a produzir materiais 
para EaD que possam atender a essas concepções, seja na produção do 
novo projeto gráfico dos livros didáticos, seja na produção de jogos inte-
rativos, e-books, videoaulas, etc.

ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E PRODUÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS PARA OS CURSOS EAD DA UFSM 

A partir de 2015, a Equipe Multidisciplinar do NTE passou por reformu-
lações, de forma a agregar diferentes profissionais. Em termos amplos, 
pensa-se em dois grandes setores: o pedagógico e o midiático. A Equipe 
Pedagógica é composta por profissionais da área da educação, particu-
larmente, pedagogas. Essa equipe tem como principal função auxiliar 
e orientar os professores durante o processo de produção de materiais 
didáticos. Para tanto, agendam-se encontros com os docentes conteu-
distas ou realiza-se o contato via e-mail, a fim de compreender e orientar 
a transposição midiática de conteúdos programáticos dos cursos, apre-
sentar recursos e formas de utilização das tecnologias disponíveis, suge-
rir ferramentas e recursos educacionais tecnológicos que possam facili-
tar a aprendizagem dos estudantes da modalidade a distância, realizar a 
revisão pedagógica dos materiais didáticos recebidos, etc. Essas ativida-
des têm como objetivo principal auxiliar na comunicação entre os atores 
envolvidos e propiciar uma melhor experiência e clareza na disciplina 
para os alunos, facilitando, assim, sua aprendizagem.

A Equipe Midiática é composta por profissionais variados, como de-
signers, ilustradores, diagramadores, revisores, cinegrafistas, jornalistas, 
suporte técnico-administrativo e Tecnologia da Informação. Na produ-
ção de livros didáticos, a Equipe se organiza de maneira a seguir um flu-
xograma, iniciando com o envio do arquivo pelo professor e seu rece-
bimento pela Equipe Pedagógica, responsável pela revisão didática do 
material, a qual, na sequência, o encaminha para a Equipe Midiática. 

Concomitantemente a essas atividades, existe o apoio contínuo do 
setor de Tecnologia da Informação, responsável por auxiliar no uso dos 
equipamentos e softwares. Além disso, esse setor auxilia a equipe de re-
des e infraestrutura de informática e colabora para o desenvolvimento 
de ferramentas digitais para ambientes virtuais, como sites, aplicativos 
e plataformas que auxiliem a aprendizagem e melhorem a interação dos 
estudantes e professores da UFSM.

Compondo a Equipe Multidisciplinar (subdividida em Equipe Peda-
gógica e Equipe Midiática), esses diferentes profissionais trabalham em 
conjunto e em permanente diálogo, constituindo-se como elementos 
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fundamentais no processo de auxílio didático, pedagógico e técnico ao 
trabalho docente, atendendo a demanda dos cursos de graduação e pós-

-graduação a distância e presenciais da instituição. 

OBSTÁCULOS E ESTRATÉGIAS NA ORGANIZAÇÃO DE UMA EQUIPE 
 MULTIDISCIPLINAR 

Procedimentos metodológicos e análise de resultados

Este artigo tem como principal objetivo a análise do questionário qualita-
tivo e quantitativo aplicado, quanto à instrumentalização e profi ssionali-
zação de uma Equipe Multidisciplinar voltada para a produção de mate-
riais didáticos, que atendam às novas possibilidades de uso de tecnologias 
educacionais na aprendizagem, em qualquer nível e modalidade.

A pesquisa apresenta relatos dos profi ssionais envolvidos, além da 
análise das perguntas por intermédio de questionário formulado e apli-
cado por meio de Google Forms, sendo dez questões quantitativas e sete 
qualitativas. O estudo traz resultados que confi guram a forma como os 
processos são efetuados e as difi culdades e oportunidades profi ssionais 
dos integrantes da Equipe Multidisciplinar analisada. Além disso, expõe 
como se observa o uso das tecnologias na construção dos materiais didá-
ticos. O questionário foi enviado a 40 integrantes do Núcleo de Tecnolo-
gia Educacional da UFSM, sendo a base de dados da coleta.

Com a pesquisa, buscou-se também verifi car relações que possam 
nos levar à modelagem do processo de produção de material didático, 
bem como a análise qualitativa em correlações e análise de discursos, 
que descreveram estruturas, problemas e apresentação de possíveis so-
luções para o processo de ensino e aprendizagem. 

O gráfi co a seguir nos mostra que os cargos da Equipe Multidiscipli-
nar são variados e distribuídos nas mais diversas formações.

Figura 1 – Gráfi co sobre as funções e cargos da Equipe Multidisciplinar

Fonte: Autores.
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A formação profi ssional, apesar da variedade de formas de contratação, 
apresenta um perfi l de elevado nível de escolaridade, com mais de cin-
quenta por cento de formação específi ca na área de atuação. O reduzido 
vínculo institucional, visto que a maioria dos funcionários são contrata-
dos via Fundação ou terceirizados, pode ser considerado um problema. 
Isso porque não contribui para a cultura interna da instituição, os tempos 
na atividade são variados e, a cada substituição, deve-se capacitar os no-
vos contratados ou aguardar o tempo de adaptação a funções específi cas.

As difi culdades encontradas na produção de materiais didáticos (MD), 
no exercício das atividades profi ssionais em relação a Design Instrucio-
nal, demonstram a escassez de referencial teórico para a produção de 
Material Didático Instrucional e protocolos de trabalho anteriores, que 
são apontamentos registrados de processos, para melhoria de trabalhos 
futuros. As difi culdades encontradas na produção de materiais didáticos 
(MD), quanto à Gestão, se relacionam basicamente à rotatividade de pro-
fi ssionais.

Como principal desafi o encontrado no desempenho da atividade 
profi ssional, na Equipe Multidisciplinar, para a produção de material di-
dático, está a relação com os professores, pois estes, muitas vezes, não 
seguem os prazos colocados pela Equipe para o envio dos materiais e 
retorno com as alterações solicitadas.

Figura 2 – Gráfi co sobre os desafi os encontrados no exercício das atividades profi ssionais 
em uma Equipe Multidisciplinar.

Fonte: Autores.

Na sequência, apresentamos alguns relatos dos profi ssionais da Equipe 
Multidisciplinar para a pergunta: O que você relataria de sua atuação em 
termos de oportunidades, neste trabalho em Equipe Multidisciplinar, 
para a produção de material didático?

“A diversidade e o fl uxo inconstante, da chegada de materiais, impõe 
uma série de desafi os frente a organização do tempo hábil para a revisão, 
correção e adequação dos MD's.”
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“O principal desafio no âmbito do trabalho tem sido o fato de alguns 
professores autores dos materiais didáticos não atenderem os prazos 
definidos pela Equipe para envio e retorno dos arquivos, atrasando e 
dificultando todo o processo de produção de materiais. Professores que 
realmente estejam comprometidos com EaD.”

“Encontro dificuldades técnicas, normas e referências para realização 
das atividades solicitadas.”

“Não tenho dificuldades com as tecnologias e softwares disponibiliza-
dos no ambiente de trabalho.”

“A atuação em Equipe Multidisciplinar propicia um maior desenvol-
vimento e crescimento profissional, pelo contato constante com outras 
áreas e pela possibilidade de adquirir conhecimentos a partir disso. O di-
álogo e a interação entre os profissionais da Equipe, que dividem o mes-
mo espaço físico, também é um importante ponto positivo, contribuindo 
para o bom andamento do processo de produção de materiais didáticos.”

“As oportunidades de trabalho são bastante variadas e interessantes. 
Como diversos professores de diferentes áreas nos procuram, fica evi-
dente assim as diferentes necessidades que cada área possui em termos 
de Material Didático.”

“Trabalhar na produção de MD oportuniza aproximar de diferentes 
saberes, bem como desafios diários, já que cada curso e/ou disciplina 
apresenta uma especificidade que deve ser levada em consideração na 
produção/correção dos MD.” 

Os depoimentos selecionados demonstram alguns dos principais de-
safios encontrados pelos profissionais de uma Equipe Multidisciplinar, 
como a relação com os professores, o contato com diferentes áreas de 
conhecimento, as especificidades de cada disciplina e de cada material 
didático. Dentre as possibilidades e oportunidades destacadas pelos in-
tegrantes, estão o desenvolvimento e crescimento profissional, a inte-
ração entre os colegas de Equipe e o diálogo entre os profissionais e as 
variadas disciplinas e cursos. 

Os materiais didáticos produzidos têm sua origem no professor con-
teudista, com finalidades de impressão e composição para postagem nos 
ambientes virtuais; portanto, devem obedecer a representação significa-
tiva de modelagem e validação dos conhecimentos a transmitir. E este 
trabalho é responsabilidade da Equipe Multidisciplinar, pois o professor 
tem suas atribuições de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização de estudos como este configura-se como um instrumento 
fundamental para possibilitar a obtenção e análise de informações que 
possam promover a qualidade dos materiais didáticos produzidos e uti-
lizados no ensino na Universidade Federal de Santa Maria. 

A partir da verificação e análise das respostas, é possível visualizar 
os pontos positivos da formação da Equipe Multidisciplinar do Núcleo 
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de Tecnologia Educacional da UFSM, através da percepção de seus seg-
mentos componentes: servidores e demais profissionais envolvidos no 
processo de produção de material didático. Além disso, também podem 
ser detectadas possíveis falhas e/ou dificuldades, nas quais é necessário 
promover políticas de aprimoramento ou intervenções para a melhoria 
e evolução no processo de produção de materiais didáticos, buscando 
parâmetros de qualidade na oferta de cursos na modalidade a distância 
da UFSM. 

Analisando as respostas obtidas pela aplicação do instrumento de 
pesquisa aos segmentos selecionados, obtêm-se dados que são apresen-
tados em gráficos ao longo do artigo. A Equipe Multidisciplinar, respon-
sável pela produção técnica dos materiais, criou um novo projeto gráfico, 
mais interativo, dinâmico e didático. Já a Equipe de Suporte e Tecnologia 
da Informação, junto aos designers do Núcleo de Tecnologia Educacio-
nal, reformulou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, lançando sua nova 
versão. O Moodle da UFSM apresenta atualmente um visual mais limpo, 
interface renovada, ícones com fácil acesso e mais opções de interativi-
dade, além de configurar-se como um ambiente responsivo a diferentes 
plataformas. 

Os exemplos citados acima demonstram a importância de profissio-
nais especializados em cada etapa do processo de produção de materiais 
didáticos, que vão dar a certeza de uma qualidade no uso das tecnologias, 
fazendo a diferença quando expostos nas mais diferentes plataformas, 
redes sociais, ambientes virtuais. É esta forma de construção e de apre-
sentação que contribui para a segurança, a satisfação e a interação entre 
alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem com o uso 
de materiais didáticos que atendam aos objetivos educacionais.
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RESUMO
O estudo objetivou realizar uma avaliação dos cursos de graduação e de 
pós-graduação lato sensu a distância no âmbito Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), baseado 
em indicadores de eficiência propostos pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Considerou-se todas as 
ofertas de curso de graduação e de pós-graduação UAB, desde 2005 até 
2017. Metodologicamente, utilizou-se de pesquisa descritiva e analítica 
de caráter quantitativo e qualitativo baseada em informações acerca dos 
cursos UAB/UFSM para estruturar relatórios sobre as ofertas dos cursos 
e para gerar indicadores, visando, posteriormente, avaliação do desem-
penho. Em termos de resultados, o nível de desempenho dos cursos de 
graduação e pós-graduação UAB, em relação à eficiência, mostrou-se 
superior à taxa de conclusão de cursos superiores estimada pela Capes, 
porém, quando comparada à modalidade presencial, apresentou resul-
tados pouco inferiores quanto à taxa de conclusão. Todavia, ressalta-se 
que alguns cursos apresentaram desempenho expressivo, inclusive em 
relação aos cursos na modalidade presencial. 

Palavras-chave: Educação a distância; Universidade Aberta do Brasil; 
Universidade Federal de Santa Maria; Indicadores de eficiência.

INTRODUÇÃO

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que tem 
como característica principal a possibilidade de professores e alunos 
estarem em ambientes físicos diferentes, processo que é mediado pela 
utilização de tecnologias de informação e comunicação. Essas condi-
ções têm feito essa forma de ensino expandir-se continuamente, con-
solidando-se como modalidade de formação e qualificação.

No Brasil, a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Neste conjunto de 
definições, o artigo n. 80 inseriu a Educação a Distância (EaD) como mo-
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dalidade de ensino do sistema de educação formal, sendo incluída como 
uma das alternativas de diversificação do sistema de ensino nacional.

A partir disso, com a disseminação do conhecimento por meio da 
Educação a Distância, o Ministério da Educação, em parceria com a As-
sociação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) e empresas estatais, criou, em 2005, no âmbito do Fó-
rum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e na Gestão da 
Educação Superior, o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Essa 
construção tratava-se de uma política pública de articulação com vistas 
à expansão da educação superior (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOA-
MENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES, 2016).

A UAB consiste em um sistema integrado por instituições públicas 
(Universidades Federais, Institutos Federais e Universidades Estaduais) 
que oferecem cursos de nível superior e pós-graduação para camadas da 
população que possuem dificuldade de acesso à formação universitária 
convencional, por meio do uso da metodologia da Educação a Distância. 
Este sistema foi instituído pelo Decreto n. 5.800, de 8 de junho de 2006, 
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" (CAPES, 2016).

O sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de 
iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais 
(federal, estadual e municipal) com as instituições públicas de ensi-
no superior (CAPES, 2016). Neste sistema tripartite, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) é a fomentadora, 
as instituições públicas de ensino superior (federais e estaduais) são 
as responsáveis pelas ofertas dos cursos e aos municípios cabe a res-
ponsabilidade pela infraestrutura dos polos, local em que os cursos são 
efetivamente ofertados.

Neste processo, visando a expansão do ensino e disseminação do co-
nhecimento por meio do ensino superior, um conjunto de instituições 
aderiram à modalidade a distância, entre elas a Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM)1. O credenciamento para atuar nessa modalidade 
de ensino deu-se pela implementação do curso de graduação em Edu-
cação Especial (licenciatura) e do curso de pós-graduação lato sensu em 
Educação Especial – Autocomunicação e Deficientes Mentais (UFSM, 
2016). Para tanto, o referido curso de licenciatura, posteriormente, foi in-
corporado ao sistema UAB, em junho de 2006, quando a UFSM aderiu ao 
Sistema Universidade Aberta do Brasil. Houve então a inserção de mais 
seis cursos nessa modalidade de ensino, os quais tiveram a sua primeira 
oferta no ano de 2007.

Entretanto, passados dez anos do início das ofertas de cursos pela 
Universidade Aberta do Brasil na UFSM, os resultados desta modalidade 
de ensino têm sido pouco discutidos, ao passo que torna-se relevante, 
assim como ocorre no ensino presencial, estruturar informações e cons-
truir e/ou aplicar medidas e/ou parâmetros para avaliar o desempenho 

1 Conforme Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional da 
UFSM (2016-2026), a 
Educação a Distância 
foi incorporada à 
instituição no ano de 
2004, sendo aprovada 
na 632ª Sessão do 
Conselho Universitário, 
de 23 de janeiro de 
2004, e regulamentada 
pela Resolução n. 
002/2004, de 30 de 
janeiro de 2004, e pela 
Portaria n. 4.208, de 
17 de dezembro de 
2004, do Ministério da 
Educação (UFSM, 2016).
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dos cursos ofertados. Processo que encontra discussão em Costa e Casta-
nhar (2003), quando expõem que cada vez mais no poder público cresce 
a necessidade de avaliação, e que conhecer indicadores possibilita a rea-
lização de avaliação dos cursos, cujo resultado geralmente auxilia na to-
mada de decisão e nos processos de acompanhamento e monitoramento. 

Essa avaliação possibilita verificar o desempenho das ofertas para 
conhecer a real situação dos cursos, entre outras óticas de análise, em 
termos de eficiência, permitindo, com isso, traçar novas estratégias bus-
cando o aprimoramento da Educação a Distância. Ademais, esse proces-
so encontra suporte nas legislações, como também nas diretrizes dos ór-
gãos financiadores dos programas, caso do Sistema Universidade Aberta 
do Brasil, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes), quanto às metas e os objetivos dessa modalidade de ensino.

Tem-se, assim, na aplicação de indicadores uma etapa importante 
neste processo, uma vez que se busca reduzir possíveis desalinhamen-
tos a partir da geração de informações, sejam elas de caráter objetivo ou 
subjetivo. Essas informações auxiliam no processo de avaliação e, con-
sequentemente, no planejamento, no monitoramento e na tomada de 
decisão. Além disso, propicia à instituição avaliar o grau de desempenho 
e de eficiência dos cursos ofertados.

Em linha com esta discussão, em junho de 2017, a Capes encaminhou 
às instituições de ensino uma relação de medidas para a aplicação de 
indicadores e aferição de resultados referentes à eficiência, os quais bus-
cam auxiliar as instituições, tanto ofertantes quanto fomentadora, no 
processo de gerenciamento dos cursos ofertados na modalidade a dis-
tância, pelo sistema UAB. A partir desses conceitos e definições, funda-
mentou-se a problemática: qual o nível de desempenho, em termos de 
eficiência, dos cursos UAB/UFSM, utilizando-se como parâmetro as me-
didas propostas pela Capes?

Dessa forma, o objetivo central consiste em avaliar o desempenho 
dos cursos UAB/UFSM a partir dos indicadores de eficiência propostos 
pela Capes, considerando o período de 2005 a 2017, e tendo como obje-
tivos específicos: a) mensurar indicadores para os cursos de graduação 
e pós-graduação na modalidade a distância, ofertados pela UFSM e; b) 
analisar comparativamente os resultados dos indicadores da instituição 
com os critérios de desempenho estabelecidos à educação a distância 
pela Capes e pela UFSM.

O Censo da Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) destaca 
que nos últimos anos houve a disseminação e o crescimento da edu-
cação a distância no Brasil. Exemplo disso é que, em 2005, o número 
de matriculados nos 189 cursos existentes era 114.642, e o número de 
concluintes, 12.626. Dez anos depois, em 2015, já existiam 1.473 cursos 
EaD, com 1.393.752 matrículas e 233.704 concluintes (INSTITUTO NA-
CIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEI-
RA – INEP, 2016).
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No decorrer deste processo, a Universidade Federal de Santa Maria 
acompanhou esse crescimento, ofertando mais cursos e estando presen-
te em distintas regiões com polos de apoio presencial. Em 2007, a UFSM 
ofertou cerca de 1.000 vagas para seis cursos em 18 polos de apoio pre-
sencial. Uma década depois, a instituição oferece 21 cursos UAB, entre 
graduação e pós-graduação, ofertados em mais de quarenta polos de 
apoio presencial. Segundo o Censo da Educação Superior de 2015, o nú-
mero de matrículas dos cursos de graduação a distância da UFSM (1.592 
matrículas) representou 7,75% do total de matrículas da instituição no 
ano (20.551 matrículas) e o número de alunos de graduação concluin-
tes na modalidade a distância representou 12,9% do total de egressos da 
UFSM (2.962 alunos) (INEP, 2016). 

Todavia, devido à descontinuidade de cursos em 2016, o número de 
matrículas foi reduzido (1.445 matrículas) e a EaD representou 7,07% do 
total de matrículas de graduação da UFSM (20.444 matrículas) e 3,89% 
do total de concluintes (2.696 alunos), de acordo com o Censo da Edu-
cação Superior de 2016 (INEP, 2017). No entanto, considerando que a 
UFSM possui atualmente cerca de 30.000 alunos ativos (UFSM, 2018), e a 
UAB/UFSM aproximadamente 3.500 alunos ativos, esta modalidade re-
presenta quase 12% do total de alunos da instituição.

Uma modalidade de ensino com essa representatividade não pode ser 
concebida sem execução de processos inter-relacionados e interdepen-
dentes característicos dos modelos de planejamento. Contudo, existe ain-
da uma lacuna nas informações quanto à eficiência dos cursos UAB na 
UFSM, pois a instituição não possui indicadores para analisar o desem-
penho dos cursos a distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil.

Ademais, destaca-se que trabalhos sobre gestão da educação a dis-
tância são restritos. Em geral, encontram-se trabalhos sobre EaD com 
enfoque na parte pedagógica e de tecnologias. Como exemplo, citam-se 
os textos de Mallmann et al. (2012), sobre Massive Open Online Courses 
(MOOC), mediados por Recursos Educacionais Abertos (REA); Alberti et 
al. (2013), sobre oportunidades, perspectivas e limitações para a imple-
mentação de MOOC no âmbito das capacitações na UAB/UFSM; Behr 
et al. (2013), sobre concepção e experiências de uso de instrumento de 
acompanhamento e avaliação para a educação a distância; e Mallmann 
et al.(2013), sobre fluência tecnológica na prática de tutores no Moodle 
(Modular Object Oriented Distance Learning).

Por sua vez, sob a ótica de gestão e avaliação dos cursos na modali-
dade a distância, os estudos ainda se encontram em número bastante 
reduzido. Sobre esse aspecto, pode-se citar o trabalho de Tavares e Gon-
çalves (2012), um estudo bibliográfico sobre a gestão EaD, com enfoque 
na gestão de polos de apoio presencial; e o trabalho de Conte et al. (2016), 
uma análise da eficiência de alguns cursos a distância da Universidade 
Federal de Santa Maria, os quais tiveram oferta em 2011 e conclusão em 
2014, a partir do uso da metodologia de eficiência Data Envelopment 
Analysis (DEA).
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Entretanto, diferentemente desses estudos, a proposta em discussão 
busca apresentar indicadores básicos que demonstrem o desempenho 
individualizado de todos os cursos UAB, para todo o período de execu-
ção de ofertas dessa modalidade de ensino (de 2007 – 2005, no caso da 
primeira oferta de Educação Especial – até 2017). Dessa forma, propor-
cionar-se-á uma primeira avaliação dos cursos com base nos critérios 
estabelecidos para a EaD pela Capes e pela UFSM, os quais poderão ser 
utilizados como instrumento de gestão pela Coordenação UAB e pela 
Direção do NTE, auxiliando no acompanhamento dos cursos ofertados 
e na elaboração de um planejamento estratégico para as novas ofertas.

Além desta introdução, o trabalho está estruturado em outras três se-
ções. Na segunda parte são apresentados os procedimentos metodológi-
cos, seguidos dos resultados e das principais conclusões acerca do tema.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo adota as pesquisas descritiva e analítica e abordagens 
quantitativa e qualitativa, visto que, primeiramente, busca-se coletar in-
formações e estruturar relatórios sobre as ofertas de cursos na modali-
dade a distância do sistema UAB na UFSM para gerar indicadores. Em 
um segundo momento, procura-se comparar os resultados encontrados 
com as informações adquiridas a partir das entrevistas semiestruturadas, 
buscando uma avaliação detalhada da situação dos cursos a distância no 
âmbito UAB da UFSM.

No caso em estudo, foram utilizados dados primários e dados secun-
dários. Em relação aos primeiros, sua origem decorreu das entrevistas 
semiestruturadas realizadas com representantes das instituições Coor-
denadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a fim de obter-se parâme-
tros de referência à análise dos indicadores de eficiência dos cursos de 
graduação e pós-graduação a distância ofertados pela UAB/UFSM.

Salienta-se que a Capes ainda não dispõe de parâmetros à avaliação 
dos indicadores de eficiência propostos, porém possui uma relação das 
médias regionais e nacionais desses indicadores para todos os cursos 
UAB, a partir dos dados informados pelas IES no SisUAB. Até o término 
deste estudo, somente obtiveram as médias (regional e nacional) para o 
curso de licenciatura em Pedagogia UAB, as quais foram utilizadas para 
a realização de comparativo com o mesmo curso na UFSM e para uma 
análise geral de todos os cursos de graduação.

Já os dados secundários foram obtidos a partir de dois sistemas: o 
Sistema de informação da Universidade Aberta do Brasil (SisUAB) e o 
Sistema de Informações para o Ensino (SIE) da UFSM. Do primeiro, fo-
ram extraídas as informações gerais de todos os cursos de graduação e 
pós-graduação já oferecidos pela UFSM no âmbito UAB e das ofertas de 
vagas iniciais destes cursos (sem as ofertas de reingresso) e do segundo, 
para complementar, extraiu-se os demais dados necessários ao cálculo 
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dos indicadores propostos pela Capes para a mensuração de eficiência 
dos cursos UAB. Os cursos analisados encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 – Cursos de graduação e pós-graduação analisados

Fonte: Autores.
*PNAP: Programa Nacional de Formação em Administração Pública.

A partir da coleta, os dados dos cursos foram organizados e agrupados 
em planilhas individuais, com os totais obtidos utilizados de base para 
os cálculos dos indicadores propostos, os quais estão detalhadamente 
expostos no Quadro 1.
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Quadro 1 – Indicadores propostos pela Capes para cálculo da eficiência

Fonte: DED/CAPES (CAPES, 2017(2)).

Em relação aos indicadores, o primeiro – denominado de “Ocupação de 
Vagas” – mensura se o número de vagas ofertadas está sendo eficiente 
se comparado ao número de matriculados em determinado curso e/ou 
em determinada oferta. O segundo, definido como “Eficiência”, mensura 
o resultado do curso em termos de alunos formados (concluintes) em 
relação ao número total de alunos matriculados, sem considerar aqueles 
ainda ativos no curso (regulares).

Já o indicador “Eficiência Máxima” mensura o resultado do curso em 
termos de alunos formados (concluintes) e alunos ativos em relação ao 
número de alunos matriculados. O último indicador, denominado de 

“Evasão Presumida”, determina a taxa de evadidos do curso, desconside-
rando, do total de matriculados, os alunos ativos e os formados em rela-
ção ao número total de matriculados. Complementarmente, calculou-se 
a taxa de conclusão dos cursos de graduação e pós-graduação UAB da 
UFSM a partir das seguintes informações: número de formados pelo nú-
mero de ingressantes.

Sintetizando, o processo metodológico desenvolveu-se em cinco eta-
pas. Na primeira etapa da pesquisa, foi realizada a análise descritiva das 
informações sobre a UAB/UFSM, utilizando-se como método revisão bi-
bliográfica sobre Educação a Distância e o Sistema Universidade Aberta 
do Brasil, além de pesquisa documental, principalmente sobre a EaD e 
UAB na UFSM.

Em uma segunda etapa, foi realizada a coleta de dados (bibliográfica/
documental) no Sistema de informação da Universidade Aberta do Brasil 
(SisUAB), para se obter todos os cursos de graduação e pós-graduação 
UAB oferecidos pela UFSM, em todo o período UAB na instituição, bem 
como as ofertas de vagas iniciais de cada curso. Na sequência, do Sistema 
de Informações para o Ensino (SIE) da UFSM, aplicativos 1.1.1.20.30.12 

– Informações dos cursos, polos e vagas e 1.1.6.20.57 – Matriculados com 
dados cadastrais por curso, extraiu-se dados referentes aos cursos UAB 



136 ·

da UFSM, de 2005 a 2017 (cursos, polos, edições, alunos formados, alu-
nos evadidos de outra forma e alunos regulares). Os dados obtidos foram 
organizados e agrupados em planilhas, separadas por cursos.

Em uma terceira etapa, aplicaram-se os indicadores propostos pela 
Capes (ver Quadro 1) para cálculo das medidas de eficiência, gerando, 
portanto, indicadores gerais sobre as ofertas de cursos EaD/UAB na ins-
tituição. Na quarta etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com representantes da Capes e da UFSM, buscando conhecer parâme-
tros/critérios para avaliar comparativamente os resultados dos indica-
dores de eficiência. Na sequência, as entrevistas foram transcritas e seu 
conteúdo analisado, fazendo-se uma seleção dos argumentos às ques-
tões demandadas.

Na quinta etapa, realizou-se uma análise interpretativa com base nos 
indicadores obtidos (fruto dos cálculos) e nas informações apresentadas 
pela Capes e pela UFSM (produto das entrevistas), buscando como re-
sultado uma avaliação geral baseada em indicadores de eficiência dos 
cursos ofertados pela UAB/UFSM.

RESULTADOS

Os indicadores calculados e a avaliação referente à eficiência dos cursos 
UAB/UFSM, de acordo com informações da Capes e da UFSM, constituem-

-se no aspecto central desta parte. Lembra-se que indicadores são informa-
ções, de caráter essencial, que auxiliam na avaliação do sistema analisado, 
pois sinalizam uma característica ou um conjunto de características sobre 
determinada situação que funciona como ferramenta de avaliação.

Quanto à Capes, essa coordenação, até março de 2018, ainda não ha-
via definido parâmetros para avaliar os indicadores de eficiência propos-
tos para a educação a distância. Para tanto, a informação utilizada para o 
comparativo de avaliação foi a média geral de conclusão dos cursos UAB 
fornecida em entrevista pelo coordenador da Coordenação de Tecnolo-
gia em Educação a Distância (CTED), da Capes (2018) (em média, um a 
cada três alunos conclui os cursos UAB ou 33,33%). Afora essa informa-
ção, para o curso Pedagogia UAB, foram obtidas também junto à Capes, 
as médias regionais e nacionais de 2016 (CAPES, 2018). Salienta-se que 
essas médias foram utilizadas para avaliação unicamente do curso de li-
cenciatura em Pedagogia UAB/UFSM e, ao final, para um comparativo 
geral da graduação.

De igual forma, a UFSM ainda não realizou estudo detalhado da evo-
lução dos cursos ofertados na modalidade de educação a distância pelo 
Sistema Universidade Aberta do Brasil. Assim sendo, avaliou-se as ofer-
tas de formação superior UAB/UFSM relativamente às informações dis-
poníveis para os cursos ofertados na modalidade presencial, fornecendo 
assim uma medida comparativa entre as modalidades.

Analisando todas as taxas de conclusão dos cursos de graduação 
(calculadas às ofertas encerradas), tem-se uma média de conclusão dos 
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cursos de graduação UAB/UFSM de 40,40% (ver Tabela 2). Salienta-se 
que, dentre todos os cursos, a licenciatura em Física apresentou o menor 
percentual (17,63%) ao passo que Educação Especial o maior (64,56%), 
cuja média, inclusive, foi superior à média geral de conclusão dos cursos 
presenciais de graduação da UFSM (52,04%). Nota-se, portanto, que, de-
vido à desigualdade encontrada entre os cursos, a taxa de conclusão ge-
ral da graduação, na modalidade a distância, encontra-se abaixo da taxa 
da modalidade presencial. De outra forma, se comparada a taxa geral de 
conclusão dos cursos de graduação UAB/UFSM (40,40%), com a estima-
tiva de conclusão dos cursos UAB, de 33,33%, constata-se que os cursos 
da instituição têm apresentado resultados superiores à média nacional.

No que tange aos indicadores de eficiência dos cursos de graduação 
UAB/UFSM, considerando todas as ofertas, observa-se que a maior taxa 
de ocupação de vagas foi do bacharelado em Administração Pública 
(88,89%), o maior indicador de eficiência da licenciatura em Educação 
Especial (52,96%), o maior indicador de eficiência máxima e o menor ín-
dice de evasão da oferta da licenciatura Educação do Campo, de 96,20% 
e 3,80%, respectivamente (ver Tabela 2).

Tabela 2 – Indicadores de eficiência gerais dos cursos de graduação UAB/UFSM, de 2005 a 2017

Fonte: Autores. Resultados da pesquisa.
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Ao considerar as médias regionais (Região Sul) do curso de licenciatu-
ra em Pedagogia UAB (CAPES, 2018), para fins de comparação com os 
demais cursos de graduação, verifica-se que os cursos de Administração 
Pública, Computação, Educação do Campo, Geografia e Sociologia apre-
sentaram índices superiores à média de ocupação de vagas (81,45%), en-
quanto apenas o curso de Pedagogia apresentou índice superior à média 
de eficiência (49,79%). Já no que se refere à eficiência máxima, cuja mé-
dia regional foi 66,35%, os cursos de Ciências da Religião, Computação, 
Educação do Campo e Educação Especial foram os que atingiram a mé-
dia e também apresentaram média inferior à de evasão (33,65%).

Igualmente, quando realizada comparação dos cursos de graduação 
UAB/UFSM com as médias nacionais do curso de licenciatura em Pe-
dagogia UAB (CAPES, 2018), constata-se que nenhum curso da UFSM 
atingiu a média nacional de ocupação de vagas (89,92%), ao passo que 
apenas alguns cursos ficaram em torno dessa média. No que se refere ao 
índice de eficiência, cuja média foi 46,14%, três cursos da UFSM apre-
sentaram resultados superiores, quais sejam: Administração Pública, 
Educação Especial e Pedagogia. E, quando considerado o indicador de 
eficiência máxima, os resultados retratam perspectivas positivas, dado 
que diversos cursos da instituição superaram a média nacional do curso 
de Pedagogia, caso de Ciências da Religião, Computação, Educação do 
Campo, Educação Especial, Geografia e Pedagogia – cursos que apresen-
taram médias superiores à de eficiência máxima.

Por fim, resumidamente, examinou-se o conjunto das taxas de con-
clusão dos cursos de pós-graduação (calculadas para as ofertas conclu-
ídas), sendo obtida média de conclusão de 51,52% para os cursos lato 
sensu UAB/UFSM. Dentre todos os cursos, a especialização em Ensino 
de Filosofia no Ensino Médio apresentou o menor percentual de conclu-
são (35,29%) ao passo que Educação Física Infantil e Anos Iniciais, que 
ofertou apenas uma edição, o maior (72,67%). No entanto, se comparada 
a taxa geral de conclusão dos cursos de pós-graduação UAB/UFSM, de 
51,52%, com a estimativa de conclusão geral dos cursos UAB, encontra-

-se que os cursos da universidade formaram cerca de 55% mais alunos 
que a média nacional.

Na mesma linha de análise são apresentados os indicadores de efi-
ciência gerais dos cursos de pós-graduação UAB/UFSM (ver Tabela 3). 
Dentre todas as ofertas, apresentou maior taxa de ocupação de vagas a 
especialização em Educação Física Infantil e Anos Iniciais (99,34%), as-
sim como o maior índice de eficiência (72,67%). Já o resultado mais ex-
pressivo em termos de eficiência máxima encontrou-se à especialização 
em Ensino de Sociologia no Ensino Médio (78,10%), assim como o menor 
índice de evasão (21,90%).
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Tabela 3 – Indicadores de eficiência gerais dos cursos de pós-graduação UAB/UFSM, de 
2007 a 2017

Fonte: Autores. Resultados da pesquisa.

Assim, de forma geral, constata-se que os cursos de pós-graduação apre-
sentaram índices mais elevados de eficiência e eficiência máxima, bem 
como menor taxa de evasão, se comparados às médias dos cursos de 
graduação UAB/UFSM, apesar de o percentual de ocupação de vagas ser 
um pouco menor. Logo, entende-se que, apesar de menor ocupação de 
vagas, os cursos de pós-graduação lato sensu têm apresentado menores 
índices de evasão que os cursos de graduação UAB/UFSM.

CONCLUSÃO

O estudo realizou, de forma inicial, uma avaliação estruturada do desem-
penho dos cursos de graduação e de pós-graduação ofertados pelo siste-
ma UAB na UFSM, a partir dos indicadores de eficiência, considerando 
a integralidade do período de oferta dessa modalidade de ensino (2005 
a 2017). Tal proposta definiu-se a partir da inexistência de indicadores 
para os cursos UAB na Universidade Federal de Santa Maria que pudes-
sem ser utilizados como ferramenta de gestão. Todavia, esse objetivo foi 
parcialmente atendido, devido à falta de informações, tanto por parte da 
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Capes, no que se refere a critérios/parâmetros ou mesmo às médias ge-
rais dos cursos para a avaliação do desempenho dos cursos UAB, quanto 
pelo fato de a UFSM ainda não dispor de informações consolidadas ins-
titucionalmente.

Para tanto, foram obtidos os índices de cada curso e oferta (ocupa-
ção de vagas, eficiência, eficiência máxima e evasão), os quais somente 
puderam ser comparados entre si e com a média geral de formação do 
sistema UAB e, em particular, com as médias regional e nacional do cur-
so de licenciatura em Pedagogia UAB. Para que fosse possível um maior 
detalhamento analítico, calculou-se para cada curso a taxa de conclusão, 
considerando as ofertas encerradas, com o que foi possível a compara-
ção dos resultados com a estatística geral da Capes e com a média de 
conclusão dos cursos de graduação da UFSM na modalidade presencial.

De forma geral, em termos de resultados, analisando a taxa de con-
clusão geral dos cursos de graduação UAB/UFSM, de 40,40%, percebe-se 
que o percentual está acima da estimativa de 33,33%; porém, está abaixo 
da taxa de conclusão dos cursos de graduação, na modalidade presencial, 
da UFSM (52,04%). Considerando os indicadores de eficiência aplicados 
aos cursos de graduação, encontrou-se resultado geral de ocupação de 
vagas em torno de 80% e taxa de eficiência máxima de 56,30%, indicando 
que, se comparados às mesmas médias regionais e nacionais do curso 
de Pedagogia UAB, os cursos de formação superior da UAB/UFSM atin-
giram índices relativamente equivalentes – o mesmo foi encontrado para 
os indicadores de eficiência e de evasão.

Já os cursos de pós-graduação lato sensu obtiveram taxa geral de con-
clusão de 51,52%, o que significa que a UFSM formou cerca de 55% mais 
alunos se comparado à média nacional. Constatou-se, ainda, que os cur-
sos de especialização apresentaram índices mais elevados de eficiência 
e eficiência máxima, bem como menor taxa de evasão, se comparados 
às médias dos cursos de graduação UAB, apesar da taxa de ocupação de 
vagas ter sido um pouco menor.

A partir desses resultados, pode-se concluir que o nível de desempe-
nho em termos de eficiência dos cursos de graduação e pós-graduação 
UAB na UFSM foi equivalente às médias comparativas utilizadas; todavia, 
a UAB/UFSM apresentou alguns cursos com desempenho superior, in-
clusive aos cursos na modalidade presencial. Esses resultados demons-
tram a consolidação dessa modalidade de ensino, tanto nas áreas de 
formação superior quanto na formação continuada e qualificação. No 
entanto, não é possível uma análise conclusiva, dada a inexistência de 
parâmetros formalizados à avaliação e classificação dos cursos na moda-
lidade a distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil.

Ainda, observou-se que tanto os cursos de graduação como de pós-
-graduação lato sensu UAB apresentaram alto grau de heterogeneida-
de com relação ao número de vagas ofertadas, de alunos matriculados, 
inclusive de formados e de evadidos, além de alguns cursos apresenta-
rem maior demanda em alguns polos que em outros. Esses resultados 
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 díspares encontrados entre as ofertas devem-se, em geral, às particulari-
dades de cada curso, à área de abrangência socioeconômica onde o polo 
está inserido, à infraestrutura do polo e, igualmente, às razões e motiva-
ções pessoais dos candidatos/estudantes.

Conquanto os resultados tenham permitido um conhecimento deta-
lhado das informações acerca dos cursos ofertados pela UAB na Univer-
sidade Federal de Santa Maria, as análises limitaram-se a comparativos 
gerais, realizados com base em dados médios. Outra dificuldade enfren-
tada relacionou-se ao restrito conjunto de informações estruturadas a 
respeito dessa modalidade de ensino, tanto em âmbito nacional quanto 
institucional. Todavia, os resultados obtidos têm auxiliado tanto na con-
solidação das informações dos cursos na modalidade a distância quanto 
no processo de gestão e articulação das novas ofertas da universidade.

De modo a dar continuidade, propõe-se que novos estudos sobre a 
educação a distância sejam realizados na instituição, nas mais diferentes 
perspectivas de análise, caso das condições de acesso, determinantes da 
evasão ou gestão, buscando informações que possam auxiliar no melhor 
gerenciamento e na qualidade das ofertas UAB, e visando o acompanha-
mento e o melhoramento da modalidade de ensino como um todo. Afi-
nal, deve-se levar em consideração que o objetivo básico do processo de 
avaliação não é produzir números, mas sim melhorar os resultados.
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