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Abstract. This article has as objective to discuss about the evaluation of 
distance education courses and about some questions that are being thought 
the Ifes, aiming at the elaboration of a model for this, that is also study object 
of a Ph.D in progress of one CEAD team member. It still also aims at to get 
ideas and contributions of the academic community for project planning and 
development. 

Resumo. Este artigo tem como objetivo discutir acerca da avaliação de cursos 
a distância e de algumas questões que estão sendo pensadas no Ifes, visando à 
elaboração de um modelo para tal, o que é também objeto de estudo de um 
projeto de doutorado em andamento de um dos membros da equipe CEAD. 
Visa ainda obter idéias e contribuições da comunidade acadêmica para 
planejamento e desenvolvimento do projeto. 

1. Introdução  

O ensino e a aprendizagem são estudados a partir de diferentes abordagens teóricas, 
sendo objeto de reflexão de filósofos e homens da ciência desde a Grécia antiga.  Novos 
paradigmas procuram se afirmar em confronto com os antigos, resultado de uma reflexão 
sobre a história das realizações científicas e sociais e de estudos sobre a capacidade do 
ser humano de pensar e agir em diferentes contextos culturais e sociais. A avaliação do 
que foi aprendido, por sua vez, se vincula fortemente à concepção teórica relativa ao 
processo de aprendizagem humana. 

 VYGOSTSKY (1994) já dizia que a aprendizagem se dá por um longo processo 
de apropriação e transformação de conhecimentos que ocorre na atividade mediada, na 
relação com os outros, destacando nesse processo a importância da interação social. 

 Na Educação a Distância (EAD) esta visão ganha novo foco. Uma vez que o 
aluno passa a ser o principal ator do seu aprendizado, se a instituição não fornece meios 
adequados para que as interações entre os diferentes atores envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem aconteçam, tanto a aprendizagem fica comprometida, como o 
aluno é fortemente induzido à evasão.  

 Assim, para que um curso a distância tenha a qualidade pretendida, é necessário 
um esforço não apenas para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, mas para a 
avaliação do curso e de todo o processo de EAD no qual este se insere. 



  

 Uma realidade semelhante a essa, em alguns aspectos, é vivida pelos profissionais 
da Informática, que avaliam os seus produtos e seus processos de desenvolvimento, 
almejando softwares de maior qualidade. Normas, modelos e diretrizes têm sido 
desenvolvidos e continuamente utilizados para apoiar o processo de avaliação. Alguns 
deles apoiados, inclusive, em teorias construtivistas e interacionistas.  

 Uma proposta de avaliação de cursos a distância pode tomar como base alguns 
modelos de qualidade de software já difundidos, o que poderia viabilizar avaliações mais 
completas do que as que tem sido disponibilizadas até então, além de mais motivadoras, 
envolvendo todos os elementos e atores da EAD.  Deve-se, no entanto, ter o cuidado de 
superar a sedução simplista de uma avaliação meramente quantitativa, e procurar 
aportes, oriundos de outros modelos de avaliação disponíveis, além de se analisar a 
legislação e os referenciais de qualidade do Ministério da Educação, que resumem um 
acúmulo de conhecimentos teóricos e pragmáticos adquiridos pela comunidade 
acadêmica. 

2. Reflexões sobre cursos a distância do CEAD/IFES e avaliação de seu 
impacto educativo 

A Educação a Distância (EAD) tem se mostrado uma alternativa crescente à demanda 
apresentada nos ambientes educacionais e no mercado de trabalho, devido a sua 
flexibilidade temporal e espacial e à possibilidade de uma aprendizagem mais 
personalizada, respeitando o ritmo e valorizando a autonomia de cada indivíduo. 

 O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), antigo Centro Federal do Espírito 
Santo (CEFETES), iniciou sua atuação na EAD em 2004. O seu desafio era garantir que 
alunos impossibilitados de freqüentar cursos na modalidade presencial, por razões 
geográficas e sociais (trabalho, “handicap” físico etc.) pudessem freqüentar à distância 
cursos de boa qualidade.  

 Em 2006, através do projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB) do Ministério 
da Educação, o Ifes iniciou a implantação do curso superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, que se encontra atualmente no quarto período letivo.  

 Para a execução deste curso, contamos com uma equipe multidisciplinar, 
responsável por planejar, organizar e orientar todo o processo de ensino-aprendizagem, 
com o apoio do uso da tecnologia. Esta equipe é composta por: Coordenador de Curso, 
Coordenador de tutoria, Pedagogo, Professor Conteudista, Professor Especialista, Tutor 
a Distância, Tutor Presencial, Tutor de Laboratório, Designer Instrucional e 
Coordenador de Polo. 

 Para atendimento deste e dos demais cursos a distância do Ifes, foi criado o 
CEAD – Centro de Educação a Distância, agregando alguns novos papéis, tais como: 
Coordenador CEAD, Coordenador de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
Coordenador de Infra-estrutura, Coordenador de Produção de Material, entre outros. 

 Uma das nossas grandes preocupações durante todo este tempo tem sido a 
qualidade dos cursos ofertados. Assim, alguns questionamentos nos perseguem, como 
por exemplo: Como garantir que os alunos do curso a distância tenham uma 
formação sólida e de qualidade assim como os alunos de bons cursos do presencial? 



  

 Não foi difícil perceber que a resposta a esta pergunta está longe de ser trivial. 
Mas vimos que para alcançarmos nossos objetivos, o primeiro passo é poder avaliar os 
cursos ofertados para identificarmos erros e acertos e, com isso, realizar melhorias 
constantes para que, assim, possamos garantir cursos de maior qualidade. 

Com a experiência adquirida nos cursos a distância no Ifes, pudemos perceber 
que, apesar de avaliações qualitativas serem extremamente necessárias e indispensáveis, 
sua aplicação através de avaliações convencionais e subjetivas tendem ao fracasso, pois 
se tornam desencorajantes devido a grande quantidade de informações dispersas a serem 
analisadas e os vários atores envolvidos nesse processo. Mas como tornar a avaliação 
um processo exeqüível e rotineiro dentro da instituição?  

 Como boa parte da equipe CEAD é composta por profissionais da área da 
Informática, vimos como uma boa opção a utilização de recursos tecnológicos, além de 
normas e modelos de qualidade de software. Porém, corre-se o risco da adoção de um 
modelo excessivamente quantitativo, pouco relevante para a melhoria contínua da prática 
educativa. Daí a percepção da necessidade de integração com profissionais da área de 
educação. As questões relativas à avaliação deixam, assim de ser discutidas apenas 
dentro do escopo da equipe CEAD, tornando-se objeto de estudo de uma tese de 
Doutorado em Educação de uma das autoras deste artigo, originalmente da área de 
Informática. 

3. Avaliação de Cursos a Distância 

3.1. Educação a Distância 

Segundo Lèvy (2001, p. 29):  

A mudança sempre foi um dado fundamental da vida humana. Vivemos em 
uma época na qual essa mudança se acelera constantemente, o que 
significa mais riscos e inseguranças, mas também mais possibilidades e 
possibilidades. 

 A Educação a Distância (EAD) é, certamente, uma forte representação desta 
mudança. Trata-se de uma relação de diálogo, estrutura e autonomia que requer meios 
técnicos para mediar esta comunicação (MOORE, 1983). É baseada em tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), enfocando fortemente a separação (física e/ou 
temporal) entre professor e aluno e a autonomia deste último no seu processo de 
aprendizagem (OLIVEIRA et. al, 2005).  

 A tecnologia tem sido uma grande aliada da EAD. Podemos destacar os 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) e suas diversas ferramentas que apóiam o 
acesso a materiais de cursos on-line e à comunicação síncrona e assíncrona, tais como 
Chat, Fórum, Email, Questionário, Wiki etc. A comunicação pode ser estabelecida na 
perspectiva one-to-one (de um indivíduo para outro), one-to-many (de um para muitos) 
ou many-to-many (entre muitos indivíduos), apoiando inclusive atividades cooperativas e 
colaborativas (SARTORI, 2005).  

 Porém, apesar dos inegáveis avanços da EAD e da tecnologia, há necessidade de 
uma profunda mudança na relação pedagógica e em sua organização acadêmica. Admite-
se que a aprendizagem precisa ser ativa, permitindo ao aluno construir o seu próprio 
conhecimento. O ensino ao invés de se centrar no professor deve ser centrado no aluno. 



  

Este deve ser o principal ator do seu aprendizado. Freire (1996) já apostava nessa 
mudança de papéis, colocando o professor não como um repassador de conhecimentos, 
mas como um mediador do aprendizado. 

[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua produção ou a sua construção. 

 Vemos, assim, que na EAD, além das diversas mudanças necessárias na 
concepção pedagógica, na organização acadêmica, na utilização de técnicas e 
ferramentas, estratégias de avaliação devem ser redefinidas, pois a AVALIAÇÃO é 
fundamental para garantia da qualidade (OLIVEIRA et. al, 2005) e para verificarmos o 
quanto estamos atuando corretamente. No Brasil, este desafio é ainda maior devido à 
"herança" que a EAD possui, de uma educação compensadora para o pobre e sem 
qualidade. 

3.2. Avaliação na EAD 

Na modalidade presencial, o processo de ensino-aprendizagem é facilitado pelo fato de 
alunos e professores compartilharem um espaço físico e temporal. Porém, na educação à 
distância, além de tempos e locais distintos, temos ainda vários atores envolvidos 
(pedagogo, professor especialista, professor conteudista, tutor presencial, tutor a 
distância, etc) e vários recursos tecnológicos. Neste cenário, vários aspectos podem 
comprometer o ensino aprendizagem, por exemplo: o ambiente de aprendizagem, os 
softwares educacionais e as ferramentas de interação e comunicação estarem 
indisponíveis; a interação entre os atores do ensino-aprendizagem não ocorrer no tempo 
adequado (como por exemplo, o professor conteudista demorar para efetuar uma 
correção no material online porque o tutor a distância demorou para notificá-lo); o 
material didático, seja ele impresso ou virtual, não estar adequado à realidade dos alunos, 
e não fornecer métodos alternativos de estudo; o coordenador de curso não estabelecer 
com seus professores metas e definições de calendários de atividades; os tutores 
presenciais não auxiliarem adequadamente os alunos na organização de horários de 
estudos; entre outros. 

Logo, novamente ressaltamos que a avaliação necessária na EAD não é apenas a 
avaliação da aprendizagem dos alunos (ferramentas cognitivas, de conversação e de 
colaboração, além do conteúdo aprendido). Outro grande desafio é a avaliação do curso 
ministrado: o material didático e as demais fontes de informação utilizadas; o suporte ou 
ferramentas tecnológicas utilizados; as estratégias de ensino-aprendizagem selecionadas; 
o processo de tutoria; o suporte a alunos com necessidades especiais; o próprio processo 
avaliativo, dentre tantos outros elementos presentes na EAD (OLIVEIRA et. al, 2005).  

Mas que perspectiva adotar na avaliação de um curso a distância? 

 Tanto no ensino presencial como na EAD, hoje se discute uma perspectiva de 
avaliação inovadora, crítica e reflexiva, como um ato de inclusão, acolhedor e integrativo 
(OLIVEIRA et. al, 2007). Neste sentido, a avaliação deve cumprir, basicamente, três 
funções didático-pedagógicas: diagnóstica, formativa e somativa (SANTOS, 2006). 

 Para alcançar a perspectiva formativa não podemos apenas olhar para o resultado 
inicial ou final de um curso, e sim para todo o seu planejamento e execução, desde a 
seleção de tutores e professores, a capacitação destes, o processo seletivo, a 



  

comunicação e interação entre os atores envolvidos, a condução do curso até o egresso 
do aluno. Ou seja, devemos olhar também processos envolvidos na EAD. Assim, 
chegamos à outra questão: Como avaliar os processos de um curso a distância? 

 A Engenharia de Software é uma área da Informática que tem como um dos 
focos a melhoria da qualidade, tanto do produto de software quanto do seu processo de 
desenvolvimento.  

 A comunidade de Engenharia de Software tem investido muito na elaboração de 
modelos e normas tais como: ISO 9000-3, NBR ISO/IEC 12207, CMMI (Capability 
Maturity Model Integration), SPICE (Software Process Improvement and Capability 
dEtermination) e MPS.BR (Melhoria de Processo de Software  Brasileiro). Ela sugere 
que, melhorando o processo de desenvolvimento do software, podemos melhorar a 
qualidade final dos produtos. 

 Mas será que os métodos de avaliação da qualidade de software podem  
ajudar na avaliação de processos da EAD? 

 Algumas instituições de educação a distância tais como United Kingdon Open 
University, Indira Gandhi National Open University na Índia e a Open University of 
Hong Kong têm procurado definir, adaptar e adotar indicadores e modelos para a 
garantia da qualidade dos principais processos da EAD como: planejamento do 
programa, projeto do curso, desenvolvimento, distribuição, avaliação e promoção do 
aluno e suporte tecnológico (HOPE, 2001). 

 RAPCHAN (2002) cita os principais modelos adotados: o baseado no CMM; o 
guia de qualidade do C-RAC (conselho de educação superior americana); o guia de 
qualidade da HRDC (governo Canadense); os indicadores de qualidade do MEC 
(MEC/SEED, 2007); as referências de qualidade do IHEP (Institute for Higher 
Education Policy); a norma NBR ISO/IEC 12207 aplicada à EAD e o modelo 
EduQNet. 

 Além dos modelos baseados na qualidade de software, outros têm sido 
desenvolvidos, como o de Rodrigues (1998), que elaborou um modelo geral de avaliação 
de cursos a distância, com o objetivo de ser aplicado em contextos diversos, 
especialmente no Brasil. O modelo envolve os seguintes eixos: Adequação aos alunos, 
Adequação da mídia, Estratégia pedagógica, Planejamento, Materiais, Implementação do 
curso, Avaliação e Instituição.  

3.4. Algumas deficiências das propostas de avaliação 

Apesar da grande contribuição dos modelos desenvolvidos, vemos que eles carecem de 
caminhos para a elaboração de planos para atividades intrínsecas relativas ao uso da 
tecnologia em cursos a distância ou não tratam com o detalhamento necessário as 
atividades dos processos envolvidos na EAD. 

 O EduQNet supriu parte desta necessidade. Porém, como o modelo foi apenas 
uma proposta inicial e seu projeto não teve continuidade, ele é ainda muito superficial, 
não detalhando atividades do processo e não dando as orientações necessárias para que a 
melhoria do processo aconteça a tempo. 



  

 Outro problema detectado tanto no modelo apresentado por Rodrigues (1998) 
como os utilizados em muitas instituições é que são quase que totalmente focados em 
questionários aplicados aos alunos. Assim, perdem-se outras visões importantes, como 
as perspectivas dos professores, dos tutores, dos coordenadores e dos demais atores da 
EAD. Além disso, as informações baseadas apenas em questionários pressupõem que 
todas as pessoas estão falando a verdade, o que nem sempre ocorre, ainda que não seja  
intencional. As pessoas podem não dispor de recursos adequados para responder a 
certos questionamentos; muitas vezes respondem rapidamente, de forma desatenta, pela 
pressão de terem que responder ao questionário; e em muitos casos dão respostas 
superficiais, baseadas em mera impressão e não em dados concretos. No caso de alunos, 
falta à maioria deles a devida maturidade para responder a diversos quesitos que são 
objeto de avaliação e esta pode ser encarada por alguns como uma oportunidade de 
punição a professores muito exigentes. Assim, as informações coletadas podem ser vagas 
e imprecisas. 

 Outra questão percebida na maioria dos modelos é o fato de possuírem 
instruções muito subjetivas e pouco detalhadas quanto a sua forma de aplicação. Se por 
um lado isso deixa o modelo aplicável a diversos contextos, por outro, deixa as 
instituições muito livres, a ponto de cometerem diversas falhas durante o processo de 
avaliação. Vale observar que na maioria das vezes as falhas não são intencionais e 
ocorrem por falta de experiência da instituição nesta modalidade de ensino. 

 A utilização dos modelos de avaliação disponíveis exige uma grande experiência 
da instituição na modalidade a distância e estes acabam tendo um caráter meramente 
somativo. Ou seja, os modelos acabam não conseguindo efetivamente apoiar à melhoria 
contínua do processo de ensino-aparendizagem 

 Percebe-se, também que maioria dos modelos não dispõe de indicadores de 
qualidade, com exceção de alguns, como os baseados em normas de qualidade. Apesar 
de sozinhos não resolverem os problemas, podem apontar áreas críticas e fornecer 
subsídios para o estabelecimento de metas. Assim, a instituição poderá olhar onde está 
errando e criar ações para atingir tais metas.  

3. 5. Alguns desafios para a avaliação na EAD  

A avaliação não apenas deve ser encarada como um teste de avaliação dos cursos e da 
instituição quanto a certos requisitos, mas também como uma fonte poderosa que vise a 
sua melhoria contínua, Aqui são listados alguns problemas e desafios para avaliação em 
EAD dentre outros existentes; 

O livre acesso ao espaço eletrônico  

Segundo Santos (2008): “[...] já é claro que as auto-estradas da informação não vão 
servir por igual a todos os países, todas as cidades, todas as regiões, todos os grupos 
sociais[...]. Esta sociedade civil incivil será constituída por uma subclasse tecnológica 
excluída do acesso e de tudo o que ele torna possível.”  

 Vemos assim o desafio de dar iguais condições a todos os alunos de cursos 
distância. O que está longe de ser uma tarefa trivial, principalmente quando envolvemos 
diferentes mídias. 



  

Ecologia de saberes  

Freire (1992) já dizia que “Defender a presença participante de alunos, de pais de alunos, 
de mães de alunos, de vigias, de cozinheiras, zeladores nos estudos de que resulte a 
programação dos conteúdos das escolas, [...], não significa negar a indispensável atuação 
de especialistas. Significa apenas não deixa-los como “proprietários” exclusivos de um 
componente fundamental da prática educativa”. 

 Santos (2007) propõem uma ecologia de saberes, ou seja, “a possibilidade de que 
a ciência entre não apenas como monocultura, mas como parte de uma ecologia mais 
ampla de saberes, em que o saber científico passa a dialogar com o saber laico, com o 
saber popular [...]”.  

Mas como viabilizar isso na EAD se toda estrutura física e didática deve estar 
preparada com muita antecedência?  

Pessoas com deficiências 

Se os desafios na EAD já são muitos, eles se agravam quando lembramos que nem todos 
têm iguais condições físicas, psíquicas ou intelectuais para desenvolvimento das 
atividades. JESUS (2005) cita o que é um grande desafio:  

[...] instituir práticas de potencialização dos saberes-fazeres, de modo que 
a presença de alunos, em situação de desvantagem, de qualquer natureza, 
não seja paralisadora das ações docentes. 

Para citar apenas um exemplo, imaginemos um cego fazendo um curso a 
distância. Sabemos que já dispomos de alguns recursos tecnológicos, como impressoras 
em braile, teclados adaptados, sonorizadores, etc. Mas será que as instituições de ensino 
estão preparadas para utilizá-los? 

A questão da ética  

Apesar deste não ser um item exclusivo da EAD, é nítido que no ambiente virtual os 
alunos, tutores e demais atores se sentem mais à vontade de dizer o que, muitas vezes, 
não teriam coragem de dizer presencialmente. Pelo fato de não ter o “olho no olho”, as 
pessoas, no calor da emoção, acabam sendo inclusive desrespeitosas.  

O ato de “colar” também tem maior chance de ocorrer, devido à distância física 
entre alunos e professor. 

Afetividade 

Se o objetivo é um curto treinamento, a afetividade pode não ser um problema. Mas 
quando falamos de cursos de longa duração, a criação de vínculos afetivos entre os 
próprios alunos e entre eles e os demais atores, tais como tutores, torna-se essencial para 
que o aluno se sinta motivado, não se sinta solitário e faça o curso da melhor maneira. 

 Mas como manter ou conquistar a afetividade dos alunos? Sabemos que 
dispomos de vários meios de interação, mas ainda assim, há muito a que se desenvolver 
aqui. Os sites de relacionamento (como Orkut) podem dar um sinal do caminho a 
percorrer, uma vez que os jovens se sentem altamente estimulados a utilizá-lo.  

 



  

Insight  

Como reproduzir no ambiente virtual aqueles momentos em que lembramos de algo 
interessante que ocorreu na nossa carreira profissional ou de um fato que passou na TV 
no dia anterior e está totalmente relacionado com o assunto discutido e criamos um 
momento da sala de aula para mencionar tal tema?  

Responsabilidade 

Como estimular que as pessoas levem a sério a EAD? 

Isso se refere tanto aos alunos, que devem parar de vê-la como forma mais fácil 
de ensino, assim como a muitos profissionais, que vem a EAD apenas como uma 
atividade extra (devido aos incentivos do governo federal) e não a encaram com a devida 
seriedade. 

Melhorias na avaliação 

Anteriormente foram citadas (item 3.4) algumas deficiências dos modelos de avaliação. 
Sendo assim, um desafio é o de desenvolver propostas que sanem ou minimizem tais 
problemas, assim como desenvolver uma avaliação não apenas focada na visão do aluno, 
mas também na de outros atores da EAD; uma avaliação que utilize outros métodos 
além dos conhecidos questionários, tais como observação, entrevistas, investigação de 
documentos e de dados dos AVAs, auditorias etc; uma avaliação que dê os indicadores e 
subsídios necessários não apenas para quantificar o quão bom ou ruim é um curso, mas 
principalmente que forneça os meios para sua melhoria contínua. 

4. Objetivos 

Tendo em vista os pontos levantados, o CEAD tem como um de seus objetivos a 
proposta e utilização de um modelo para avaliação de cursos a distância, visando a 
apoiar a elaboração, operação, gerência e manutenção dos mesmos. Os objetivos 
específicos incluem: 

• Incorporação ao modelo de resultados das recentes pesquisas e experiências no 
campo da EAD, assim como de outros modelos, diretrizes e referências.  

• Identificação ou criação de ferramentas computacionais de apoio às avaliações, 
devido ao grande número de processos e atores envolvidos na EAD e os vários 
artefatos distribuídos em AVAs e TICs.  

• Permitir a análise qualitativa dos cursos e não apenas quantitativa, porém de 
forma mais objetiva do que as que têm sido dissponibilizadas, para não 
inviabilizar a aplicação do modelo. 

• Utilização do modelo em cursos à distância do CEAD. 

• Avaliação continuada do modelo proposto, fazendo as adaptações e os 
refinamentos necessários. 

A aplicação deste modelo para outros cursos a distância e sua generalização para ser 
utilizado em outras instituições de ensino a distância do Brasil, inclusive pelo próprio 
MEC é outro objetivo que se busca. 



  

5. Metodologia 

A descrição seqüencial das atividades, e metas abaixo não excluem o fato de que  muitas 
serão realizadas paralelamente, numa perspectiva interativa e incremental, ou seja, pode-
se percorrer diversas atividades, atingir certos objetivos e através de refinamentos 
sucessivos ir avançando para os demais objetivos. 

           Será feita, inicialmente, uma revisão bibliográfica mais profunda sobre os temas 
envolvidos, em especial sobre educação à distância, avaliação, processos de ensino-
aprendizagem e modelos de avaliação de software. 

 A seguir, será feita uma categorização nas áreas a serem tratadas e um maior 
aprofundamento nestas áreas, incluindo entrevistas com profissionais especialistas e 
observação das atividades da EAD.  

 O próximo passo será a definição de uma proposta de modelo avaliativo dos 
processos da EAD, baseada em modelo(s) de qualidade de software e pautada na 
interpretação dos conteúdos que emergiram nas fases anteriores, entrelaçando aspectos 
teóricos e práticos. Este será aplicado em um curso do Ifes, no intuito de se estabelecer 
uma análise diagnóstica do mesmo. 

 Serão realizadas avaliações de caráter formativo, em que o modelo deve apontar 
ações de melhoria a serem realizadas. A netnografia KOZINETS (2002) deverá ser 
utilizada para analisar o comportamento dos indivíduos no ambiente virtual e as culturas 
e comunidades on-line emergentes. Haverá também uma avaliação somativa, visando a 
verificar se o curso evoluiu positivamente após a aplicação do modelo. 

 As avaliações servirão de base para a melhoria do modelo proposto, que poderá 
ser mais refinado se aplicado a outros cursos e em outras instituições, com características 
diferentes das do IFES. 

6. Conclusões 

Este artigo teve como foco mostrar algumas questões que estão sendo abordadas na 
definição de uma proposta de modelo de avaliação de curso a distância no Ifes.  Alguns 
aspectos serão abordados em uma tese de doutorado em andamento de um dos membros 
da equipe CEAD, que procura integrar a Educação e a Informática, buscando os aportes 
também de outras áreas de conhecimento que dão suporte às teorias educacionais. 

 Vimos que alguns modelos de avaliação tem sido desenvolvidos, mas ainda 
existem muitas lacunas que precisam ser cuidadosamente pensadas, algumas das quais 
citadas neste trabalho. 

 Além disso, discutimos que o papel principal da avaliação não deve ser de 
natureza apenas somativa, para uma classificação de tais cursos, mas de caráter 
principalmente diagnóstico e formativo, auxiliando na sua melhoria contínua. Ou seja, o 
objetivo principal não é dizer se um curso a distância atende ou não, mas sim em dar 
condições para se tornar um curso de melhor qualidade. 
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