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Abstract. This paper reports the results of survey answered by students of the 

distance course in Analysis of Technology and System Development (TADS) 

offered by the Instituto Federal do Espírito Santo. The polls were conducted 

by contingency measures as a result of various issues and events during the 

implementation of the course. It is not intended to replace the polls by formal 

mechanisms for evaluating of course, but in the case of Ifes has proved the 

efficiency and speed in the desired answers. 

Resumo. Este artigo relata o resultado de enquetes respondidas pelos alunos 

a distância do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(TADS) ofertado pelo Instituto Federal do Espírito Santo. As enquetes foram 

realizadas por medidas contingenciais em decorrência aos diversos 

questionamentos e acontecimentos durante a implantação do curso. Não se 

pretende substituir as enquetes por mecanismos formais de avaliação de 

curso, mas no caso do Ifes mostrou-se a eficiência e rapidez nas respostas 

desejadas. 

1. Introdução 

 No universo da Educação a Distância - EaD existem muitas certezas e dúvidas. 
Sabe-se que a Internet é uma tecnologia que possibilita diversos recursos que facilitam o 
acesso ao aluno a informação de forma rápida e eficiente.  

 Ainda existem muitos questionamentos, quando se fala em quais cursos podem 
ou devem ser ofertados a distância. Alguns afirmam que os cursos de potencial teórico 
forte são os mais desejáveis para a modalidade a distância. Por outro lado, o avanço das 
tecnologias e realidade virtual vem quebrando este paradigma e alguns autores já 
afirmam que qualquer curso pode ser ofertado a distância como mostra a resposta do 



  

secretário de Educação a Distância do MEC, Ronaldo Mota ao Jornal Folha Dirigida 
(2009): 

Teoricamente não existem restrições do ponto de vista da oferta. Para ofertar 
um curso a distância, basta que a instituição esteja credenciada e o curso 
autorizado. A dificuldade geralmente ocorre no contexto financeiro de 
implantação de determinado curso, pois o investimento inicial é muito alto, o 
que inviabiliza muitas propostas. Por outro lado, há certo preconceito de 
parcela da população brasileira, que não se justifica, em relação aos 
profissionais formados pela modalidade a distância. Por exemplo, há 
conselhos no país que não admitem à idéia de terem cursos de formação de 
seus profissionais ofertados a distância, o que é um equívoco. Desde que bem 
estruturado, o curso a distância não tem nada a perder em qualidade para o 
curso presencial. A proposta de regulamentação constante do novo decreto 
para EaD não proporciona diferenciação ou restrição para quaisquer cursos, 
apenas impõe rigor de análise por parte do poder público visando à garantia 
de qualidade dos mesmos. 

 Neste universo da EaD, em 2005, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), 
implantou o seu primeiro curso a distância, o Curso Superior de Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) ao primeiro edital da UAB, com carga horária 
de 2.400h e duração de 3 anos (6 períodos).  O primeiro processo seletivo foi realizado 
com provas no dia 16/09/2007 - edital 11/2007 - visando preencher 320 vagas 
distribuídas em 13 municípios do estado do ES. 

 O profissional formado pelo curso atuará nas seguintes funções: projetista de 
sistemas de informação, analista de sistemas, analista de negócios, gerente de área de 
sistemas de informação, empresário na área de sistemas de informação e consultor na 
área de sistemas de informação. 

 Várias pesquisas foram realizadas no que se refere a equipe multidisciplinar, 
materiais instrucionais, ambiente virtual de aprendizagem e infraestrutura tecnológica 
com bons resultados. Entretanto, quanto à metodologia utilizada, várias dúvidas 
surgiram e percebeu-se que os cursos ofertados no Brasil da mesma área trabalham de 
diversas formas: uma disciplina por vez, duas disciplinas por vez, várias disciplinas 
simultâneas, com e sem uso de videoconferência e outros. 

 Iniciou-se o primeiro período do curso com 2 (duas) disciplinas simultâneas. Os 
alunos questionaram muito o pouco tempo para absorção de conteúdos como Cálculo e 
Programação. No segundo período optou-se por manter a simultaneidade do modelo 
presencial ajustada a modalidade a distância. Não se pode afirmar qual a melhor 
metodologia em termos de distribuição de disciplinas, porém percebeu-se a necessidade 
de um maior tempo para maturação dos conteúdos e espaço para dúvidas. Ainda assim 
tivemos vários questionamentos dos alunos na sala de Coordenação Virtual criada pela 
coordenadora do curso.  

 Vale ressaltar os princípios considerados para organização didático-pedagógica: 
a flexibilidade, o respeito ao ritmo e condições do aluno para aprender o que se exigirá 
dele; a autonomia dos alunos e o auto-gerenciamento da aprendizagem; a interação 
como ação compartilhada em que existem trocas, capaz de contribuir para evitar o 
isolamento e manter o processo motivador da aprendizagem; a contextualização que é 
um recurso para tirar o aluno da condição de expectador passivo; articulação entre teoria 
e prática no percurso curricular; entre outros.  



  

 Com base nestes princípios e nos vários questionamentos feitos pelos alunos na 
sala de coordenadoria virtual foram realizadas enquetes para que houvesse a 
participação dos alunos como uma forma de interação compartilhada na busca de 
melhorias para o curso. Este artigo visa apresentar os resultados das enquetes, uma 
ferramenta do próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle, como recurso para 
pesquisa rápida. 

2. Enquetes realizadas 

 As enquetes mostradas nas subseções a seguir foram criadas pelo designer 
instrucional e a coordenadora do curso com base nos assuntos discutidos pelos alunos 
nos fóruns da sala da coordenadoria virtual.  

O designer instrucional é, em geral, o profissional com perfil interdisciplinar, 
em especial nas áreas de educação, comunicação e tecnologia, articulando 
várias opções. Acompanha o processo desde o planejamento até a etapa de 
avaliação de um curso ou atividade à distância (MOREIRA, p.373, 2009). 

 As enquetes foram configuradas de forma que ao escolher uma opção os alunos 
não pudessem visualizar os resultados dos outros colegas. Mas, ainda assim percebemos 
nos Fóruns alunos comentando sua opinião sobre as enquetes e postando suas escolhas.  

Para a maioria dos estudiosos da área de educação, uma das funções básicas 
da avaliação é o controle. Como controle podem-se entender os meios e a 
freqüência das verificações dos resultados do processo de ensino-
aprendizagem, bem como a quantificação e qualificação dos resultados, 
possibilitando o ajuste sistemático dos métodos que visam a efetivação dos 
objetivos educacionais. (SANTOS, 2009) 

 A seguir são apresentados os questionamentos e opções inseridos na enquete 
proposta. 

2.1 Sobre a oferta de disciplinas 

Questionamento: Muitos cursos de EaD no Brasil trabalham com duas disciplinas 
simultâneas, mas a maioria das experiências são de cursos de Pedagogia e 
Administração. Ao adotar esta metodologia no curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, áreas de ciências exatas, tivemos o problema relacionado 
à dificuldade em assimilar conteúdos como Cálculo e Programação no período de 2 
(dois) meses. 

 Em 2008/2 ofertamos todas as disciplinas do período simultâneas, para 
conseguir um tempo de assimilação maior. Fomos exigentes nos prazos para ajudar na 
disciplina e orientação de estudo, pois seria impossível deixar os prazos para vésperas 
de provas. 

 Esta primeira enquete é para reavaliarmos o processo e verificar a opinião de 
vocês. 

Opções: 

1) 3 (três) disciplinas por vez em 2 (dois) meses. 

2) Regime de Crédito em 4 (quatro) meses - Mínimo de 3 disciplinas. 

3) 2 (duas) disciplinas por vez em 45 dias. 



  

2.2 Sobre a aplicação das provas 

Questionamento: Esta escolha refere-se aos diversos comentários feitos com relação a 
termos provas toda a semana. Uma prova por semana foi o caminho encontrado para 
termos 2 (duas) provas e as atividades do ambiente como elementos da nota semestral. 
Ter uma prova para cada disciplina não é aconselhável em algumas disciplinas que 
possuem um conteúdo extenso. 

Opções: 

1) 2 (duas) provas no mesmo dia.  

2) 1 (uma) prova por semana.   

3) Semana de Provas (5 (cinco) dias no pólo). 

2.3 Sobre o trabalho dos tutores a distância 

Questionamento: Alguns questionamentos referem-se ao trabalho dos tutores a 
distância. Os tutores a distância reclamam que marcam chat e os alunos não aparecem. 
Por outro lado, os alunos reclamam que não sabem o que perguntar devido ao número 
de dúvidas. 

 O que podemos fazer para melhorar esta comunicação? 

 Opções: 

1) Obrigatoriedade na participação dos chats.  

2) O Tutor ser mais ativo e fazer questionamentos no chat. Atividades de leitura 
para serem discutidas no chat.  

3) Manter o horário do tutor a disposição para tirar dúvidas. 

2.4 Sobre o material impresso 

Questionamento: Por muitas vezes explicamos que o material impresso apresenta os 
principais conceitos com a explicação do professor e indicação de leituras 
complementares. Não gostaríamos de limitar a aprendizagem ao conteúdo do material 
impresso. Mas sempre podemos melhorar, vamos à enquete!  

Opções: 

1) Mais exemplos resolvidos.  

2) Explicações mais detalhadas.  

3) Linguagem mais próxima do aluno. 

2.5 Recursos para a Aprendizagem 

Questionamento: Um resultado positivo de 2008/2 foram as animações criadas para 
algumas disciplinas. 

 Gostaríamos de saber que tipo de recurso mais facilita sua aprendizagem? 

Opções: 

1) Chat com o Tutor a Distância.  



  

2) Animações.  

3) Vídeos de aula. 

4) Atividades em Grupo.  

5) Trabalhos individuais 

2.6 Sobre os prazos para atividades 

Questionamento: Tivemos muitos questionamentos sobre prazos apertados. Todos 
estes assuntos foram discutidos antes do início das aulas, nossa intenção nunca foi 
prejudicar e sim ajudar na orientação de estudos. Mas precisamos saber a opinião de 
todos! Vamos lá!. 

Opções: 

1) As atividades não devem ter prazos, mas serem avaliadas.  

2) As atividades não devem ter prazos e notas.  

3) As atividades devem ter prazos até um dia antes da prova e notas.  

4) É importante o prazo semanal para minha disciplina pessoal. 

3. Resultados das Enquetes 

 A enquete ficou aberta a todos os alunos do curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, durante 15 (quinze) dias. Havia aproximadamente 150 
alunos regularmente matriculados, destes, 75 alunos responderam a enquete e em alguns 
pontos a turma mostrou-se muito dividida, em que se observaram momentos de empates 
e ao final alguns resultados com diferenças mínimas. 

 Com base nestes resultados foi realizada uma reunião com o designer 
instrucional, coordenador de curso e os professores envolvidos para verificar as ações a 
serem adotadas em virtude dos resultados. 

 A seguir apresenta-se uma análise sobre os resultados obtidos. 

3.1 Sobre a oferta de disciplinas 

 A Figura 1 apresenta o resultado sobre o número de disciplinas. O grupo de 
alunos encontrou-se muito dividido. Em reunião com os professores especialistas e 
coordenação ficou acordado que o sistema de crédito, que já estava planejado, irá 
facilitar aos alunos com dificuldade de acompanhar mais de 4 (quatro) disciplinas. 



  

 

Figura 1 – Número de Disciplinas. 

 Enquanto designer instrucional, o resultado apresentado gera-se dúvida sobre o 
melhor caminho, o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) – Moodle cria uma sala 
para cada disciplina e para o aluno a distância gerenciar muitas salas não é uma tarefa 
simples. Uma das decisões tomadas foi a criação de uma agenda integrada para facilitar 
a organização das disciplinas.  

3.2 Sobre a aplicação das provas 

 Os alunos não entenderam que o fato da obrigatoriedade de ir ao pólo de 
atendimento presencial era de um dia. Ter prova quase toda semana foi à forma 
encontrada para evitar muitas idas ao pólo. A Figura 2 apresenta o resultado que será 
uma prova por semana e as substitutivas aos sábados. 

 

Figura 2 – Sobre as provas. 

 Enquanto designer instrucional acredita-se que 1 (uma) prova por semana cria 
um bom ritmo de estudos para o aluno sem sobrecarregá-lo.  



  

3.3 Sobre o trabalho dos tutores a distância 

 Collins e Berge (1996) indicam várias mudanças no papel do professor ao 
ensinar on-line, afirmando, por exemplo, que existe a necessidade de que o professor 
adote uma atitude de encorajar os estudantes à auto-reflexão e permitir, assim, uma 
contribuição mais ativa e profunda na discussão on-line. 

 De acordo com o resultado da Figura 3, será mantida uma hora por semana para 
atendimento on-line aos alunos e os professores serão estimulados a criar atividades que 
promovam uma discussão mais eficaz. O horário de atendimento será informado sempre 
no início das aulas para que os mesmos se agendem.  

 

Figura 3 – Trabalho dos Tutores a Distância. 

 

 Enquanto designer instrucional pode-se afirmar que “aluno é sempre aluno”, seja 
na modalidade presencial ou a distância. O resultado apresentado demonstra que alguns 
alunos não querem assumir a sua responsabilidade enquanto participante de um chat. 
Sabe-se que em termos de aprendizagem, um encontro virtual com um objetivo definido 
é muito mais eficaz do que um encontro apenas para tirar dúvidas. Neste caso, cabe a 
responsabilidade ao tutor na realização de questionamentos que favoreçam a 
aprendizagem do aluno.  

3.4 Sobre o material impresso 

 Segundo Aretio (1999, apud NEDER & POSSARI, 2001, p.161): 

A apresentação clara dos objetivos; linguagem clara, de preferência 
coloquial; redação simples, objetiva, direta, com moderada densidade de 
informação; sugestões explícitas para o estudante, no sentido de ajudá-lo no 
percurso da leitura, chamando a atenção para as particularidades e/ou idéias 
consideradas relevantes para o seu estudo; convite permanente para o 
diálogo, troca de opiniões, perguntas. 

 O resultado apresentado na Figura 4 reforça a escolha dos alunos por materiais 
impressos com mais exercícios resolvidos.  



  

 

Figura 4 – Material Impresso.  

` O designer instrucional solicitou aos professores uma revisão em seus materiais, 
visando à inclusão de mais exercícios resolvidos e uma linguagem mais próxima do 
aluno. Também foi solicitado aos tutores informar ao professor especialista sobre 
qualquer problema encontrado no conteúdo e/ou exercícios. 

3.5 Recursos para a Aprendizagem 

 A Figura 5 apresenta o interesse dos alunos pelos vídeos de aula. O CEAD 
aumentou sua equipe para criar mais vídeos e animações, mas sempre reforçando aos 
professores e alunos que a metodologia chave do CEAD não é vídeo-aula e sim que 
devemos usá-los nos conteúdos de difícil comunicação apenas em forma de texto e 
imagem. Segundo Nascimento (2008): 

Os repositórios educacionais que oferece recursos no formato de animações, 
simulações e vídeos estão ajudando os alunos a compreenderem fenômenos 
científicos complexos, mesmo sem ser acesso a laboratórios de alta 
tecnologia.  

 

 

Figura 5 – Recursos para Aprendizagem. 



  

 O designer instrucional reforçou com os professores a necessidade de estimular 
os alunos com atividades colaborativas e a criação de animações para atender aos 
conteúdos mais complexos. 

3.6 Sobre os prazos para atividades 

 Na Figura 6 percebem-se as características típicas dos alunos. Estes querem que 
“tudo valha nota”, mas não querem o compromisso com relação aos cumprimentos dos 
prazos.  

 

Figura 6 – Prazos para atividades. 

 Em reunião com o designer instrucional, coordenador de curso e os professores 
especialistas, foi acordado que cada professor, de acordo com a característica da 
disciplina, terá autonomia para determinar sobre os prazos para cumprimento de 
atividades, pois alguns questionaram a importância nos prazos para criar uma base de 
conhecimento para a continuidade dos conteúdos planejados. 

4. Conclusão 

 Dentre os referenciais de qualidade sugeridos pelo MEC para implantação de 
cursos a distância, temos como tópicos principais: Concepção de educação e currículo 
no processo de ensino e aprendizagem; Sistemas de Comunicação; Material didático; 
Avaliação; Equipe multidisciplinar; Infraestrutura de apoio; Gestão acadêmico-
administrativa e sustentabilidade financeira (MEC, 2009). 

 Como forma de primar por esses princípios de qualidade, observa-se que a 
enquete, disponível na maioria dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), é um 
recurso que pode ser utilizado para que sejam obtidas respostas rápidas sobre pontos que 
mereçam ser avaliados pelos alunos durante a oferta do curso. 

 Nesta pesquisa com 75 alunos, o que se considera uma amostra significativa em 
um universo de 150 alunos. Entretanto, destaca-se a importância de uma maior 
divulgação juntos aos participantes da sala de coordenadoria virtual, com a contribuição 
até mesmo dos tutores presenciais nos polos, para que o número de alunos que 
responderam a enquete seja o maior possível. 



  

  Quanto aos resultados, percebe-se que ao se planejar uma disciplina para um 
curso a distância não se pode basear pela experiência de um determinado curso, pois 
temos culturas diferentes, tanto em aspectos econômicos quanto sociais. Também se 
observou a dificuldade de alguns professores aceitarem e/ou concordarem com 
determinados resultados. 

 Percebeu-se a necessidade de melhorar os seguintes pontos: a forma de 
comunicação síncrona (chat) entre os tutores a distância e os alunos, a melhoria do 
material impresso por meio de exemplos resolvidos e uso de linguagem mais próxima 
do aluno, a necessidade de diferentes mídias para facilitar o processo de ensino-
aprendizagem, o estímulo aos alunos por meio de uma melhor comunicação e sua 
participação ativa no processo. 

 Visando efetivar ajustes com rapidez e procurando garantir a motivação dos 
alunos em cursos a distância, a ferramenta enquete mostrou-se muito útil. Para que a 
EaD venha a tornar-se uma modalidade de ensino respeitada por toda comunidade, é 
necessário que ofereça recursos para a aprendizagem efetiva dos alunos sendo preciso 
uma constante avaliação e monitoramento a fim de realizar melhorias contínuas no 
processo. 
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