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Resumo. Este trabalho apresenta o processo de produção de materiais instrucionais do Centro de Educação a Distância 

do Instituto Federal do Espírito Santo e a necessidade de um apoio tecnológico sistematizado.  São levantadas 

funcionalidades importantes para otimização do trabalho, melhoria do controle e diminuição de erros. Por fim é 

apresentado o protótipo desenvolvido e uma breve experiência de utilização. 
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Abstract. This paper presents the process of production of instructional materials at the Centro de Educação a distância 

of Instituto Federal do Espírito Santo and the need for a systematic technological support. Raised are important features 

for optimization of work, improving the control and reduction of errors. Finally the prototype is presented and a brief 

user experience. 
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INTRODUÇÃO 

 
O Centro de Educação a Distância (Cead) [1] é responsável por todos os projetos e programas na área de Educação a 

Distância (EaD) no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Os cursos do Ifes na modalidade a distância foram 

inicialmente ofertados pelo Cead e, em 2011, vinculados aos campi responsáveis pela elaboração do projeto 

pedagógico dos cursos. Atualmente, o Cead é responsável pelas ações de institucionalização da EaD, pela 

capacitação dos profissionais que atuam na EaD, pela produção de materiais instrucionais e infraestrutura 

tecnológica para EaD. 

 

 

PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS 

 
Produzir materiais instrucionais para a Educação a Distância é uma atividade complexa que exige alto grau de 

organização dos processos e das pessoas envolvidas. Atualmente o Cead possui oito cursos, dez turmas em 

andamento e previsão de mais cinco turmas para o segundo semestre deste ano e três novos cursos em 2013. Para 

cada curso há um Designer instrucional e um Pedagogo que junto com o professor da disciplina planejam dos 

conteúdos. No Cead, o setor de Produção de Material é responsável pela produção de todos os recursos instrucionais 

(material didático impresso – MDI, sala virtual, animações, vídeos, tutoriais, ilustrações e áudio) desenvolvidos para 

as disciplinas e possui uma equipe multidisciplinar, dividido em Coordenadoria de Design Gráfico, Coordenadoria 

de Design Instrucional e Coordenadoria de Áudio e Vídeo.  Para o desenvolvimento de todas as atividades, que 

envolvem desde o planejamento a produção dos materiais instrucionais o setor desenvolveu um método de trabalho 

apresentado na Figura 1. 

 

Como pode ser observado na figura 1, o processo de planejamento começa com o professor, e todo material 

produzido é revisado pelo Design Instrucional e pelo Pedagogo, que juntos, os apóiam o na área pedagógica e 



tecnológica. Finalizada esta etapa, todo o conteúdo passa por uma revisão de texto e é encaminhado para o setor de 

Produção de Materiais. Os conteúdos planejados são distribuídos para as respectivas coordenadorias que realizam 

uma verificação técnica para o desenvolvimento dos recursos solicitados e posterior produção dos mesmos. 

Finalizado esta etapa, os materiais são enviados para empresas terceiras que realizam a diagramação e impressão 

enquanto as mídias e a sala virtual são produzidas. Finalizado o processo, os materiais impressos são enviados para 

os polos de apoio presencial e as salas virtuais são disponibilizadas para verificação final do professor e posterior 

início da disciplina. 

 

 
FIGURA 1.O processo de produção de material do Cead. 

 

Para a aplicação deste método foram desenvolvidos artefatos, que auxiliam o planejamento e a produção dos 

recursos, e que serão apresentadas abaixo: 

1) MAPA DE ATIVIDADES - Tendo como base outros já desenvolvidos, como exemplo da Filatro (2004) é 

um formulário que descreve semanalmente os conteúdos que serão abordados, as atividades propostas, o 

grau de dificuldade, a nota e os recursos tecnológicos para apoio ao processo de aprendizagem (Quadro 1). 
Tema  

principal 
Subtemas 

Objetivos 

específicos 

Atividades Online e/ou 

Atividades Presenciais 
T P 

Recurso do 

Moodle 

Grau de 

Dificuldade* 
Nota % Observações 

Semana 1  

           
QUADRO 1.Cabeçalho do mapa de atividades. 

 

2) FORMULÁRIOS DE ATIVIDADES – Formulários que descrevem cada atividade proposta (tarefa, fórum, 

questionário, provas, wiki e chat) no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.  

3) FORMULÁRIOS DE MÍDIAS – Formulários que descrevem cada recurso de mídia (animação, vídeo, 

ilustração, tutorial, áudio e vídeoaula) que era desenvolvido e disponibilizado no AVA. 

 

Como pode ser observado na Figura 1 existem diferentes pessoas envolvidas em todo o processo (Professor, Design 

Instrucional, Pedagogo, Revisor de texto, Produção de Material e Terceiros) e a interação é constante e necessária 

para que o planejamento e o desenvolvimento dos recursos planejados sejam executados. Vale reforçar, que este 

processo se repete para cada disciplina e que suas ofertas podem ser simultâneas, o que aumenta, em muito, volume 

de atividades para todas as pessoas envolvidas e a necessidade de controles tanto para o planejamento quanto de 

produção dos recursos. 

 



 

O USO DE TECNOLOGIA PARA APOIO A PRODUÇÃO DE MATERIAIS 

INSTRUCIONAIS 

 
Atualmente o controle do processo produção de materiais instrucionais é realizado por meio de planilhas eletrônicas 

em uma infraestrutura de nuvem computacional e troca de e-mails entre os atores do processo. Entretanto, apesar da 

solução em nuvem permitir a colaboração – aspecto interessante para o nosso cenário, existe grande dificuldade na 

obtenção de dados de controle importantes para o auxílio à tomada de decisão. Outro aspecto complicador é 

referente ao controle de versões dos arquivos, pois a troca excessiva de e-mails com tais arquivos potencializa erros 

e retrabalho. Baseado nessas dificuldades, foi decidido que seria construída uma solução tecnológica para 

sistematizar o processo de produção de materiais. Abaixo são apresentadas as funcionalidades desejáveis desta 

solução. 

 

Funcionalidades Desejáveis 

 
 Acompanhamento do processo de produção de materiais instrucionais. A solução deverá contemplar 

todas as etapas do processo de produção de materiais, com registro de data e hora, disparo de e-mails 

alertando a conclusão ou atrasos em cada etapa. Esta funcionalidade deve permitir a alteração dinâmica do 

fluxo do processo. 

 

 Controle de perfis de usuários. O sistema deve possibilitar a gestão de perfis com intuito de adequar ao 

processo de produção de materiais. No processo atual estão definidos os seguintes processos: professor, 

design instrucional, revisor de texto, produção de materiais. 

 

 Controle do Mapa de atividades, formulário de mídias e de atividades [3]. O sistema deve suportar o 

cadastro, controle e revisão considerando os papéis (professor, design instrucional e revisor de texto) e as 

etapas do processo. 

 

 Relatório qualitativo do mapa de atividades. Esta funcionalidade irá auxiliar o designer instrucional a 

analisar a diversidade de recursos presentes no planejamento do professor. O planejamento de uma 

disciplina que possui diversidade de objetos de aprendizagem e atividades tende a contribuir no processo de 

aprendizagem e por consequência ter uma melhor qualidade. Entretanto isso requer uma análise subjetiva 

de cada planejamento pelo design instrucional. 

 

 Relatório de semanas críticas entre disciplinas concomitantes. O Ifes oferta cursos de nível técnicos, 

graduação e pós-graduação na modalidade a distância. Cada curso possui um planejamento de execução de 

disciplinas distinto, entretanto, na maioria dos cursos ocorre a oferta concomitante de disciplinas durante o 

semestre. Este cenário gera uma preocupação adicional no que se refere ao planejamento pois é importante 

analisar se existem semanas em que os alunos estão sobrecarregados de atividades cujo grau de dificuldade 

é alta, entre as diversas disciplinas. Para facilitar a percepção disto, a solução deve gerar um relatório das 

disciplinas que ocorrem em paralelo, destacando as semanas em que provavelmente o aluno estará com 

excesso de atividades complexas. 

 

 Relatório de atrasos. No Cead, o planejamento de uma disciplina de cursos na modalidade a distância é 

iniciado seis meses antes de sua oferta. Cada etapa do processo possui um deadline definido para que a sala 

virtual e o material impresso estejam disponíveis dentro do prazo. Logo, é importante que o sistema exiba 

de forma sintetizada todos os atrasos nos planejamentos. 

 

 Geração semi-automática de salas virtuais. Considerando que todo planejamento do professor está 

cadastrado no sistema no formato de mapa de atividades, a equipe de produção de materiais instrucionais 

poderá anexar os materiais produzidos e o sistema poderá criar uma sala de forma semi-automática, com as 

atividades previstas e com os materiais anexados. Esta funcionalidade nos dará um grande salto de 

produtividade, pois haveria a redução de retrabalho e por consequência a diminuição de erros. 

 



 

ESTADO ATUAL DO PROTÓTIPO 

 
O sistema está em fase de desenvolvimento e atualmente contempla o acompanhamento do processo de produção de 

materiais instrucionais e o controle de perfis de usuário. Houve uma utilização piloto, durante um semestre, no 

planejamento de todas as disciplinas do curso de superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. O feedback dos usuários do sistema foi muito positivo, contribuindo no controle de versão dos arquivos e 

notificação dos prazos via e-mail; e foram levantadas algumas correções de erros e propostas de novas 

funcionalidades.  A figura 2 apresenta uma tela do protótipo a respeito do envio de arquivos. O sistema ainda não 

contempla o controle do Mapa de atividades, formulário de mídias e de atividades, logo, estes itens são descritos em 

arquivos de texto que são anexados ao sistema. 

  
FIGURA 2.Protótipo do sistema de gestão da produção de material. 

 
Relativo ao aspecto tecnológico, foi adotado a plataforma web, utilizando a arquitetura Model-View-Controler, a 

linguagem de programação PHP e banco de dados MySQL. Seguindo a diretriz do governo federal no que se refere 

ao uso se tecnologias open source. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O protótipo se mostrou promissor no que se refere à melhoria do controle e otimização do processo, entretanto há 

muito trabalho a ser realizado. As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do protótipo se mostraram pouco 

produtivas considerando o contexto do Cead/Ifes que possui uma equipe de trabalho muito reduzida o que nos leva a 

hesitar a respeito de outras soluções de desenvolvimento com maior produtividade. 
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