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RESUMO

PETRUCELLI, Franz Lima. As competências requeridas dos alunos que cursam
disciplinas a distância em curso presencial: estudo de caso em uma IES particular
de BH. 2012. 148p. Dissertação de Mestrado - Faculdades Integradas de Pedro
Leopoldo de Minas Gerais.
O presente trabalho teve por objetivo geral identificar quais são as competências
existentes e requeridas dos alunos presenciais que cursam disciplina(s) virtual(is)
em uma IES particular de BH. Os seus respectivos objetivos específicos foram:
pesquisar junto aos gestores do núcleo de EaD quais são as competências
requeridas desses alunos, identificar quais são as competências existentes dos
alunos, e por fim, comparar os resultados das competências existentes com as
competências requeridas. A metodologia utilizada na realização deste trabalho
quanto aos fins foi a pesquisa descritiva e, quanto aos meios, foram realizadas
pesquisas de campo e um estudo de caso. Com relação às técnicas para coletar os
dados, foram realizadas entrevistas qualitativas com os gestores e pesquisas
quantitativas estruturadas com uma população de 77 alunos do 8° período do curso
de Administração de Empresas da IES particular de BH. Os dados quantitativos
foram tabulados na ferramenta excel e receberam tratamento estatístico, sendo
gerado um gráfico e uma análise estatística para cada pergunta do questionário
estruturado. Dentre os resultados positivos obtidos na pesquisa quantitativa,
destacaram-se as competências de autonomia, capacidade de interpretação,
comprometimento, iniciativa, sensatez e por fim, a capacidade de raciocínio analítico
satisfatório. Entretanto, ressalta-se que os resultados encontrados foram positivos,
apesar da pesquisa apontar alguns resultados desfavoráveis e favoráveis com
relação às competências existentes e requeridas dos discentes.

Palavras-chave: competências, e-learning, educação.

ABSTRACT

PETRUCELLI, Franz Lima. The required skills of students who attend distance
learning course in classroom course: a case study in a particular higher education
institution of BH. 2012. 148p. Dissertação de Mestrado - Faculdades Integradas de
Pedro Leopoldo de Minas Gerais.
This study aimed at identifying what skills are required of students who attend face
discipline (s) Virtual (s) in a particular IES BH. Their respective objectives were: to
search with the managers of the core distance education which are the skills of these
students, identify what skills are required of students, and finally compare the results
with the necessary skills to the skills required. The methodology used in this work
was about the descriptive purposes and the means were conducted field research
and a case study. Regarding the techniques for collecting data, qualitative interviews
were conducted with managers and structured quantitative research with a
population of 77 students of 8 th period of the course in Business Administration this
particular IES BH. Quantitative data were tabulated in excel tool and treated
statistically, and generated a graph and statistical analysis for each question of the
questionnaire. Among the positive results obtained in the quantitative study, the
highlights are the powers of autonomy, playability, commitment, initiative, common
sense and finally, the ability of analytical reasoning satisfactory. However, we
emphasize that the results were positive, despite the survey results point to some
unfavorable and favorable relationship with the skills required of students.

Key words: skills, e-learning and education.
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1. INTRODUÇÃO

Pode-se observar no cotidiano, que, constantemente, a sociedade passa por
mudanças socioeconômicas e culturais no cenário da educação. Atualmente o
mercado exige que a sociedade acadêmica tenha dinamismo e uma visão
prospectiva em relação ao ensino e à formação dos alunos, já que as atitudes,
habilidades, conhecimentos, aptidões, posturas, atividades e desempenhos globais
podem ser alterados a cada instante no mercado. Nos dias de hoje, pode-se
também observar uma mudança muito grande neste mesmo cenário educacional,
pois, a todo o momento, instituições de ensino representadas pelo corpo docente,
discente e administrativo, entre outros, são contempladas com inovações
tecnológicas, principalmente na área de comunicação e da tecnologia da informação
(TI).

Vale destacar que, no mundo contemporâneo, muito se tem falado sobre a EaD
(educação a distância), principalmente a EaD, via internet, apresentada como sendo
uma nova alternativa de ensino, importante para desenvolvimento e aquisição de
conhecimento da comunidade acadêmica, no que se refere como educação
alternativa e complementar, bem como a utilização adequada da TI, em favor das
habilidades, para utilização desses recursos tecnológicos, ambas presentes em
qualquer profissão (VASCONCELOS, 2008).

Com efeito, a educação a distância, via internet, ou seja, o e-learning, busca
consolidar-se e firmar-se como uma nova modalidade de ensino, e, como
consequência, cresce entre as instituições de ensino, de uma maneira geral, que
têm adotado essa modalidade como uma nova alternativa de ensino, dotada de
ferramentas síncronas e assíncronas de aprendizagem. Em contrapartida, existe
uma enorme dificuldade de adaptação, por parte da sociedade acadêmica (corpo
docente e discente) a essa nova modalidade alternativa e inúmeras suspeitas com
relação à qualidade da aprendizagem e, até mesmo, a eficiência/eficácia do ensino
podem ser colocadas sob dúvida.
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Segundo portaria do MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, artigo 1°- parágrafo
2°, “poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou parcialmente
desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga horária total do
curso”. Na prática, num curso de graduação de quatro anos, ou seja, que possui oito
semestres, um aluno pode cursar até 20% da sua carga horária em disciplinas
oferecidas a distância, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Segundo Maia & Mattar (2007), deve-se considerar que a educação a distância, via
internet, ou seja, o E-learning1, é uma realidade nas instituições de ensino superior.
Porém, as inúmeras inovações tecnológicas dos últimos anos e a incerteza do
aprendizado fazem com que muitas dúvidas cresçam entre os acadêmicos, docentes
e corpo administrativo. Existe uma mudança cultural a ser rompida, quebra de
paradigmas, principalmente entre o corpo discente, para a consolidação dessa
modalidade de ensino via internet, e, como consequência, o desenvolvimento deste
no mesmo nível do método tradicional. Acredita-se que as finalidades da EaD sejam
educar, instruir, capacitar, orientar e formar profissionais para um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo.

Compreende-se que o e-learning desenvolveu-se entre as instituições de ensino,
pois a educação oferecida pela tecnologia do AVA pode diminuir as incertezas do
aprendizado, desde que essa tecnologia tenha mecanismos e ferramentas
apropriadas para a disseminação da informação de forma eficiente para todos os
usuários envolvidos.

Mcgee & Prusak (1995) salientam que a informação representa o principal ativo de
qualquer organização. Sendo assim, uma informação bem transmitida, a princípio,
poderá diminuir transtornos, ocorridos seja pela falta de utilização da tecnologia da
informação

adequada,

como

também

pela

falta

de

instrução

colaboradores, discentes e docentes.

1

E-learning: como conceito padrão refere-se à educação a distância via internet.

junto

aos
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Para Silva (2006), a possível inexistência de um estudo específico para o contínuo
desenvolvimento do E-Learning poderá traçar uma meta de pesquisa sobre o
impacto que a informação reproduzirá para retransmissão desta entre os
acadêmicos por meio da mesma modalidade de ensino. A excelência da informação
e a competência para sua interpretação, podem ser fatores importantíssimos para o
sucesso do ensino especificamente tratado aqui.

Segundo Litto, Formiga & Marcos (2009), a EaD surge como outra solução para
diminuir o analfabetismo no Brasil e proporcionar melhores estratégias de ensino
qualificado, mas, para sua solidificação, é necessário estar preparado, bem como
conscientizado, apto e informado sobre as inúmeras vantagens que a tecnologia e a
internet proporcionam para a educação, se bem aplicados.

Dando continuidade ao raciocínio, Litto, Formiga & Marcos (2009) dizem que a
educação a distância, em especial o E-Learning, pode ser vista como alternativa
para o contínuo aprendizado. Desta forma, pretende-se que haja o mesmo nível de
aprendizado tradicional, desde que o aluno comprometa-se a estudar, programe-se,
organize-se e, principalmente, tenha acesso à internet independente de sua
localização.

Segundo Le Boterf (2001, p.61), ”a competência é uma disposição, e não um gesto
elementar. Ser competente é saber coordenar e até mesmo saber improvisar
coordenações.”.

Compreende-se, que pelo fato do e-learning ser uma nova modalidade de
aprendizado, torna-se necessário estudar as competências dos discentes que
cursam disciplinas virtuais.

Neste contexto, o objeto de estudo será representado pelas competências existentes
e requeridas dos alunos que cursam disciplinas virtuais em cursos presenciais. A
instituição de ensino superior de BH pesquisada disponibiliza para seus acadêmicos
a EaD via internet em todos os seus cursos por meio de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Em específico, no curso de graduação em Administração de

19

Empresas, o aluno realiza 4 disciplinas virtuais, nos 4 primeiros períodos, sendo 1
disciplina por período, conforme regras desta instituição de ensino; o mesmo pode
chegar a realizar, a distância, até 20% da sua carga horária total, conforme portaria
do MEC (Anexo A).

Podem-se observar pelas experiências adquiridas e em conversas informais e
formais com os colegas de trabalho, inúmeros comentários sobre as insatisfações
dos discentes que cursam disciplinas virtuais, como também, elogios e
cumprimentos. Como consequência das insatisfações, muitos dos problemas
apresentados pelos discentes podem gerar retrabalho ou sobrecarga de trabalho
maior para o corpo administrativo da EaD e para os docentes(tutores) do núcleo.

Devido a isso, observa-se que, partindo da situação vivenciada na instituição de
ensino superior, os alunos matriculados em disciplinas virtuais dos cursos
presenciais, mencionam entre os vários questionamentos, a dificuldade de acesso à
informação, como também, sua falta. Pressupõe-se que o questionamento possa ser
vinculado à análise da informação, ou seja, à dificuldade de interpretação ou
raciocínio analítico das informações enviadas pelos canais de comunicação com o
aluno. Imagina-se que a dificuldade de análise da informação pode gerar transtorno
na relação aluno virtual versus instituição.

Dentre os problemas mencionados acima, também constatam-se outros, como por
exemplo:
•

falta de planejamento e organização dos discentes;

•

dificuldade de aprendizado do discente.

Portanto, a partir do exposto acima, surge a seguinte pergunta norteadora deste
estudo: Quais são as competências existentes e requeridas dos alunos que cursam
disciplinas virtuais nos cursos presenciais de uma IES particular de BH?
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1.1 Objetivos da pesquisa

Dando continuidade à pergunta norteadora deste estudo, o objetivo geral desta
pesquisa será:
• Identificar quais são as competências existentes e requeridas para os alunos
que cursam as disciplinas virtuais nos cursos presenciais.

Para alcançar o objetivo geral, será necessário realizar os seguintes objetivos
específicos:
• Pesquisar junto aos gestores do núcleo de EaD, quais são as competências
requeridas para os alunos que realizam disciplina(s) virtual(is) nos cursos
presenciais.
• Identificar quais são as competências existentes dos alunos que fazem
disciplinas virtuais nos cursos presenciais.
• Comparar os resultados das competências requeridas com as competências
existentes.

1.2 Justificativa

Esta pesquisa justifica-se por várias razões que a evidenciam, como a atual
realidade das competências do corpo discente perante o problema sugerido e a
percepção atual dos gestores da EaD. Por se tratar de um estudo de caso, este
trabalho poderá auxiliar os envolvidos, principalmente a gestão da EaD, a obter um
melhor posicionamento das questões pesquisadas, permitindo existir uma melhor
interação neste processo de ensino/aprendizagem.
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Compreende-se que o e-learning possui uma tendência para obter um crescimento
exponencial, podendo as instituições possuirem um melhor controle e conhecimento
sobre esse método educacional, e, desta forma, identificar as competências
existentes e requeridas dos discentes que cursam disciplinas virtuais.

Ressalva-se que uma das justificativas para a concretização desta pesquisa localizase na probabilidade de coletar informações sistematizadas do corpo discente. É
importante salientar que os envolvidos são de grande importância para melhor
entender e analisar as competências dos alunos que cursam disciplinas virtuais
nesta instituição educacional, em especial, no curso presencial de Administração de
Empresas.

Do ponto de vista do profissional e pessoal, a realização deste trabalho terá grande
valia, uma vez que o pesquisador foi funcionário administrativo do núcleo de EaD da
mesma instituição e tutor de disciplinas virtuais. Atualmente, é docente de disciplinas
oferecidas nos cursos presenciais de Administração de Empresas, Tecnológico em
Logística e Gestão em Marketing.

Entende-se que os resultados finais das pesquisas realizadas acrescidas do
referencial teórico estudado, poderão proporcionar à instituição pesquisada novos
elementos para o desenvolvimento de novas pesquisas. A análise dos possíveis
resultados encontrados poderá auxiliar o núcleo de EaD em uma melhor gestão,
principalmente, na administração do relacionamento com os discentes.

1.3 Estrutura da pesquisa

A organização deste trabalho está composta por cinco capítulos, sendo que o
capítulo 1 apresenta uma breve introdução, contendo o problema da pesquisa, os
objetivos geral e específicos, assim como a justificativa do tema e o
desenvolvimento da mesma.
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No capítulo 2, são apresentadas as definições de competências, os conceitos
relacionados à EaD, sua história e sua legislação.

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos empregados para o
desenvolvimento da pesquisa.

No capítulo 4, são apresentados o desenvolvimento dos objetivos específicos
propostos e a análise dos resultados.

O capítulo 5 apresenta as considerações finais, e, posteriormente são apresentadas
as referências bibliográficas e os documentos eletrônicos utilizados para o melhor
desenvolvimento deste projeto.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Inicialmente, neste capítulo, o referencial teórico proporcionará a conceituação do
que é competência, seja ela organizacional ou individual, assim como gestão por
competências, gestão do conhecimento e a socialização do mesmo, como também,
o histórico da educação a distância. Para abranger os temas citados acima, serão
utilizados autores e pesquisadores, o que pressupõe uma ligação coerente da
pesquisa com os possíveis resultados que serão obtidos. Desta forma, cabe
destacar a tecnologia da informação por meio do ambiente virtual de aprendizagem
(AVA).

Para Vergara (2005, p. 35), o referencial teórico resume-se em:
[...] o capítulo que tem por objetivo apresentar os estudos sobre o tema, ou
especificamente sobre o problema, já realizados por outros autores. [...]
Dessa forma, o autor do projeto e o leitor tomam conhecimento do que já
existe do assunto, oferecendo a contextualização e consistência à
investigação, além de revelar suas preocupações e preferências, apontando
para o leitor as lacunas. (VERGARA, 2005, p. 35).

Assim, o embasamento teórico facilita a compreensão e o entendimento das
competências essenciais para o aluno que cursa disciplinas virtuais em cursos
presenciais.

2.1 Educação a distância - EaD

Neste tópico serão apresentados o referencial teórico sobre a história da EaD, a
história da EaD no Brasil, e por fim, a educação virtual no mundo contemporâneo.

2.1.1 Histórico da EaD

Conforme Litto; Formiga et al (2009) os primeiros fatos que documentaram a
educação a distância – EaD relacionam-se com as primeiras aulas ministradas por
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Cabed Philips, em 20 de março de 1728, na Gazett de Boston, (EUA), que expedia
lições semanalmente para os alunos matriculados.

Ainda segundo Litto; Formiga et al (2009), em 1840, na Grã-Bretanha, Issac Pitman
proporcionou um curso de taquigrafia por correspondência. Já em 1880, a Skerry’s
Colege proporcionou cursos preliminares para concursos públicos. Em 1884, o
Foukes Lynch Correspondece Tuition Service ministrou aulas de contabilidade.
Novamente nos Estados Unidos, em 1891, apareceu a oferta de curso sobre
segurança de minas, organizado por Thomas J. Foster.

Litto; Formiga et al (2009) acrescentam que:
Em meados do século passado, as universidades de Oxford e Cambridge,
na Grã-Bretanha, ofereceram cursos de extensão. Depois, vieram a
Universidade de Queensland, na Austrália, inicia programas de ensino por
correspondência. E, em 1928, a BBC começa a promover cursos para
educação de adultos usando o rádio. Essa tecnologia de comunicação foi
usada em vários países com os mesmos propósitos, até mesmo, desde a
década de 1930, no Brasil. (LITTO; FORMIGA et al, 2009, p.3).

Destacam ainda que o início da era contemporânea ocasionou inúmeras
transformações, deste modo, várias experiências foram empregadas, sendo
presumível uma melhor propagação da tecnologia aplicada ao ensino por
correspondência. Em seguida, os processos foram intensamente influenciados pela
introdução de novos meios de comunicação de massa.

Novos processos para esse desenvolvimento ocorrem no período da Segunda
Guerra Mundial, Litto; Formiga et al (2009) citam:
[...] a necessidade de rápida capacitação de recrutas norte-americanos
durante a Segunda Guerra Mundial fez aparecerem novos métodos – entre
eles se destacam as experiências de Fred Keller (1983) para o ensino da
recepção do Código Morse -, que logo foram utilizados, em tempos de paz,
para o desenvolvimento de novas capacidades laborais para as cidades na
Europa em reconstrução. (LITTO; FORMIGA et al, 2009, p.3).

Entretanto, Perry; Rumble (1987) afirmam que essa evolução realmente só
aconteceu na década de 60, com a institucionalização de inúmeras atuações nos
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campos do ensino secundário e superior, principiando pela Europa (França e
Inglaterra) e ampliando para os demais continentes.

QUADRO 1 – Escolas de ensino secundário e superior com métodos de ensino a distância

ESCOLAS DE ENSINO SECUNDÁRIO

PAÍSES

Hermods-NKI Skolen

Suécia

Rádio ECCA

Ilhas Canárias

Air Correspondence High School

Coreia do Sul

School the Air

Austrália

Telesecundária

México

National Extension College

Reino Unido

Centre for Educational Communication

Indonésia

Technology
The New Zealand Correspondence School

Nova Zelândia

ESCOLAS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO

PAÍSES

Open University

Reino Unido

FernUniversitat

Alemanha

Indira Gandhi National Open University

India

Universidade Estatal a Distância

Costa Rica

Universisdade Nacional da Venezuela

Venezuela

Universidade Nacional de Educação a

Espanha

Distância
Sistema de Educação a Distância

Colômbia

Universidade de Athabasca

Canadá

Universidade de Havana

Cuba

Pennsylvania State University

Estados Unidos

Stanford University

Estados Unidos

University of Utah

Estados Unidos

Ohio University

Estados Unidos

Universidade da África do Sul

África do Sul

University de Queensland St. Lucia

Austrália

University of Wester

Austrália

Open College Network

Austrália

26

Victorian Tafe

Austrália

Universidade do Sul da Austrália

Austrália

University Central Queensland

Austrália

Australian Catholic University

Austrália

Charles Sturd University

Austrália

Curtin University of Tecnology

Austrália

Queensland University of Tecnology

Austrália

University of Newcaste

Austrália

Macquarie University

Austrália

Murdoch University

Austrália

National Institute of Educational

Bangladesh

Universidade do Povo

China

Sistema Chinês de Universidade

China

Universidade de Hong Kong

China

Universidade de Delhi

Índia

University of Indonésia

Indonésia

Universidade Chuo

Japão

Universidade de Tóquio

Japão

Universidade Aberta de Portugal

Portugal

Suhothai Thammathirat Open University

Tailândia

Fonte: Desenvolvido pelo autor, adaptado de Litto; Formiga et AL, 2009.

Daniel (1998) observa que outra característica desse momento referente à educação
a distância foi a criação e o desenvolvimento de megaestruturas, que passaram a
atender mais de 100 mil alunos. Dentre as universidades citadas no QUADRO 1,
que atendem mais de 100 mil alunos, contam-se especialmente a Universidade da
África do Sul, da Tailândia, da Austrália, dentre outros países.

Assim, conforme afirma Bolzan (1998), a tecnologia e a comunicação são fatores
agregados e importantes no processo do EaD atualmente. Frisa-se que, por mais
perfeito que seja esse processo, se a comunicação e a tecnologia para outros for
falha, especialmente para aqueles que vão implantar o processo, o empenho
acrescentado pela equipe da EaD terá sido inválido.

Ainda, conforme a autora, esta sociedade depende, hoje, ainda mais dos meios de
conhecimento e comunicação. As equipagens tecnológicas e os métodos que lhe
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estão agregados têm, cada vez mais, colaborado e facilitado às pessoas na
concretização das suas tarefas diárias. O acesso à Internet e a divulgação do uso do
computador pode permitir uma mudança na forma de produzir, registrar e distribuir a
informação.

2.1.2 A história da EaD no Brasil

Litto; Formiga et al (2009) relatam que a EaD no Brasil foi caracterizada por um
caminho de êxitos, a despeito da existência de determinados períodos de
estagnação produzidos pela carência de políticas públicas no âmbito educacional.
Cabe registrar que, num período com mais de cem anos, foram produzidos
magníficos projetos e, graças à existência deles, fortes colaborações foram
concedidas ao setor de modo que democratizasse a educação de qualidade,
deferindo, sobretudo, pessoas fora das regiões mais favorecidas.

Ainda Litto; Formiga et al (2009) descrevem como principiou o ensino nesta fase da
EaD:
Os cursos oferecidos eram todos voltados para as pessoas que estavam em
busca de empregos, especialmente nos setores de comércio e serviços. O
ensino era, naturalmente, por correspondência com remessa de materiais
didáticos pelos correios, que usavam principalmente as ferrovias para o
transporte. Nos vinte primeiros anos, tivemos, portanto, apenas uma única
modalidade, a exemplo, por sinal, de todos ou outros países. (LITTO;
FORMIGA, et al, 2009, p.9)

Continuando,

o

Brasil

está

entre

os

países

que

mais

se

destacaram

internacionalmente quanto ao desenvolvimento da EaD, salienta-se que o fato
ocorreu especialmente na década de 70 com registros históricos importantes sobre a
temática.

Entretanto,

no

mesmo

período,

outros

países

sobressaíram-se

positivamente e, devido a isso, o Brasil estagnou, ocasionando-lhe um declínio no
ranking internacional. As sequências dos acontecimentos vieram exclusivamente
apenas ao fim do milênio, e, assim, tornaram a sobrevir, sendo observado um novo
crescimento e originando uma nova fase promissora de desenvolvimento.
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Ainda sim, Litto; Formiga et al (2009) afirmam que há muito a ser feito, contudo, os
últimos resultados explicam as tendências de desenvolvimento que deverão
favorecer a sociedade.

QUADRO 2 – Histórico dos fatos no processo da EAD no Brasil

A evolução via rádio

O cinema educativo

TV educativa

Os novos cenários em
função dos
computadores e da
internet

Principal função da emissora era possibilitar a educação
popular, por meio de um moderno sistema de difusão em cursos
no Brasil e no mundo.
Em 1937, criou-se o Serviço de Radio Difusão Educativa do
Ministério da Educação.
Criação de Escolas Radiofônicas dando origem ao Movimento
de Educação de Base.
O desmonte da EaD via rádio foi um dos principais causadores
da queda no ranking internacional.
Poucas salas de projeção com projeção de temas relativos à
educação.
Poucos filmes com mensagens positivas e, na história da EaD
nacional, não há quase nada a contar.

Na década de 60, a televisão foi utilizada de maneira positiva
com registro de incentivos no Brasil em relação à educação.
Publicação sobre programas educativos por meio do Código
Brasileiro de Telecomunicações.
Em 1969, criação do Sistema Avançado de Tecnologias
Educacionais.
Em 1972, criação do Programa Nacional de Tele Educação
(PRONTEL).
Em 1994, reforma do Sistema de Rádio Difusão Educativa.
Programas em horários compatíveis e à disposição de alunos
usuários.
A TV educativa pertence à estrutura do Ministério da Cultura e
não do MEC.
Surgimento do sistema de TV fechada (especialmente a cabo)
para novas emissoras tratar em corretamente temas referente à
educação, destacando as TV’s Universitárias, a TV Cultura, o
Canal Futura, dentre outras.
Sistema adotado pela TV Escola.

Computadores chegam ao Brasil no campo da educação por
meio das universidades na década de 70.
Disponibilidade da internet e facilidade na aquisição de
computadores pessoais.
Internet ajuda a propagar o ensino a distância em todo sistema
nacional e internacional.
Inclusão digital em quase todo o país.
Custos altos de transmissão para fins sociais.
Falta de regulamentação da matéria.
Conexão em rede de banda larga.
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A importância de
instituições para a EaD
no Brasil

Avanços e retrocessos
da legislação aplicável
à EaD

Das tentativas à criação
de um sistema de
universidade aberta

Cenário atual

Aspecto positivo: Escolas Internacionais e a Rádio Sociedade do
RJ.
Instituto Monitor (1923).
Instituto Universal Brasileiro (1941).
UnB (1973) – campo da educação superior.
Registro de três importantes organizações que influenciaram
positivamente a história da EAD: ABT (1971) o Ipae e a Abed.
Universidades pioneiras: UFMG primeira do país a implantar
efetivamente cursos de graduação a distância e a UFP, que
recebeu o primeiro parecer oficial de credenciamento, pelo CNE,
em 1998.

Artigo 206, inciso II da Constituição Federal.
A Legislação que trata da modalidade é a LDB.
Dez anos depois é inserido o ensino supletivo.
Após Paris reconhecer a LDB, o EAD passou a ser possível em
todos os níveis educacionais.
Muitos atos normativos impedem a educação dos cursos de
educação básica e superior (impedindo, também, por falta de
norma específica os mestrados e doutorados a distância).
Portaria do MEC passa a admitir a adoção parcial da EAD em
cursos superior e graduação.

Sucesso da Open University, na Inglaterra nos anos 70,
repercutiu em todo mundo e o Brasil ficou à margem dessa
discussão.
Apresentação de projetos de leis brasileiras ligadas ao ensino
superior semelhante ao Reino Unido.
Em 1974, a iniciativa de ser instituída a universidade aberta, por
meio de projeto de Lei nº 1.878, cujo ensino seja ministrado por
processos de comunicação à distância.
O colegiado educacional decide, por meio do parecer nº
2.780/74, por um sistema feito por eles mesmos com iniciativa
do Ministério da Educação.
Recentemente, o poder executivo nacional tomou a inciativa de
criar um novo sistema educacional chamado Universidade
Aberta do Brasil.
O termo aberta aplica-se a vários sentidos, entre eles: sentido
social, pedagógico, “aberta” no sentido de cursos, pelo rádio e
pela televisão e abertas também ao interesse do público geral.

A partir de 2008, o Brasil conta com 175 instituições
educacionais credenciadas pela União para ministrar cursos de
graduação e pós-graduação. Entretanto não possui nem
mestrado, nem doutorado usando essa modalidade a distância.
Juntamente a essas, mais cem atuam no campo da educação
básica.
Grande número de unidades corporativas, como cursos livres e
programas ministrados por empresas.

Fonte: Desenvolvido pelo autor, adaptado de Litto; Formiga et AL, 2009.

30

O QUADRO 2 apresenta as diversas facetas da EaD, destacando pontos positivos e
negativos e apresentando ainda, um cenário atual com algumas dificuldades e novas
tendências no intuito de melhor desenvolvê-la.

A educação a distância é uma peculiaridade necessária para o ensino em todo
mundo, em que a mediação didático-pedagógica nos métodos de transmitir
conhecimentos, bem como estudar, acontece com o emprego da tecnologia de
informação e comunicação - TIC, com alunos e docentes ampliando as atividades
educacionais, em múltiplos institutos educativos, recintos ou períodos diversos. Esse
conceito está presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto
2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB).

Conforme previsto no Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB), a instituição interessada em
oferecer cursos superiores a distância precisa solicitar credenciamento específico à
União.

Conforme Maia e Mattar (2007), após a criação da Universidade Aberta no Brasil,
em 2005, oficializada pelo Decreto nº 5.800 (de 8 de junho de 2006), os principais
objetivos são:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.

- oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação
inicial e continuada de professores da educação básica;
- oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores
e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
- oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
- ampliar o acesso à educação superior pública;
- reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as
diferentes regiões do país;
- estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a
distância; e
- fomentar o desenvolvimento institucional da educação superior a
distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de
ensino superior apoiadas em tecnologias e comunicação. (MAIA;
MATTAR, 2007, p.. 43).

Maia; Mattar (2007) destacam que a oferta de cursos a distância principiou com
projeto piloto, em março de 2006 no curso de administração e com o programa de
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Pró-Licenciatura para estudantes de licenciatura, professores da rede pública de
educação básica sem formação superior.

Os decretos e portarias são legislações de grande importância para a EaD no Brasil,
os QUADROS 3 e 4 apresentam as leis que vigoram sobre a temática.
QUADRO 3 - Decretos
DECRETOS
Decreto Nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (LDB).
Decreto N.º 5.773, de 09 de maio de 2006, dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de
graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.
Decreto N.º 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos Decretos nos 5.622, de
19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 5.773,
de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e
sequenciais no sistema federal de ensino.
Fonte:http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=865&catid=193%3Aseed-educacao-a
distancia&id=12778%3Alegislacao-de-educacao-a-distancia&option=com_content&view=article

QUADRO 4 - Portarias
PORTARIAS
Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2007.
Portaria nº 2 (revogada), de 10 de janeiro de 2007.
Portaria nº 40, de 13 de dezembro de 2007.
Portaria nº 10, de 02 julho de 2009

A Portaria MEC N° 4.059/04 (trata da oferta de 20% da carga horária dos cursos superiores na
modalidade semipresencial).
A Portaria MEC N° 873/06 (autoriza em caráter exper imental, as Instituições Federais de
Ensino Superior para a oferta de cursos superiores a distância).
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=879&id=13105&option=com_content&view=article
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É importante ressaltar que "Os processos de credenciamento de EaD, novos e em
tramitação, devem ser complementados, junto ao Inep, com a lista de endereços dos
polos em que a IES pretende realizar atendimentos presenciais", conforme previsto
na Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 20072.

2.1.3 A educação virtual no mundo contemporâneo

Ao contrário do que se imagina, a educação virtual hoje abrange a educação básica,
atingindo os jovens de até 14 anos no ensino fundamental, de 15 a 17 anos, na
educação de adultos no ensino médio, fundamental, profissional técnico, todos
credenciados pelos conselhos estaduais de educação (MAIA; MATTAR, 2007).

Todavia, como afirmam eles afirmam, a maior concentração de cursos credenciados
a distância, no país, ocorre nas instituições de ensino superior. Tais instituições
perdem quando se trata do convívio social e humano, em contrapartida só abrem
suas classes a distância quando é formado um grupo de estudos em determinada
região, o qual se reunirá com certa frequência e receberá periodicamente a visita de
alguns docentes; outras instituições exigem que parte das atividades seja realizada
no seu campus.
QUADRO 5 – Instituições que atendem atualmente a alunos a distância no Brasil
Instituições de ensino

Local

Alunos matriculados

Brasília/DF

2006 = 75.000 mil

Universidade Norte do Paraná - Unopar

Londrina/ Paraná

70.000 mil

Universidade Luterana do Brasil - Ulbra

Canoas/RS

50.000 mil

Universidade de Brasília - UnB

Fonte: Desenvolvido pelo autor, adaptado de Maia e Mattar, 2007.

Conforme Maia; Mattar (2007), as principais características das universidades
abertas são:
2

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=879&id=13105&option=com_content&view=article
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a. qualquer pessoa pode se matricular, independente da educação
prévia;
b. os alunos podem começar os cursos a qualquer momento;
c. o estudo é feito em casa ou em qualquer lugar que o aluno escolhe;
d. os materiais dos cursos são desenvolvidos por uma equipe;
e. é oferecida tutoria;
f. a empresa da universidade aberta é nacional em escopo;
g. a universidade matricula em grande número alunos e utiliza economia
de escala. (MAIA; MATTAR, 2007, p.42).

Cabe destacar que as universidades virtuais nasceram especialmente para ministrar
cursos online, não precisando especificamente de um campus, podendo funcionar
em uma sala com poucos colaboradores. Essas instituições educacionais somente
são virtuais, ou seja, 100% dos cursos a distância, sendo diferenciadas das
universidades presenciais que, posteriormente, passaram a praticar a EaD (MAIA;
MATTAR, 2007).

Os cursos, sejam totalmente virtuais ou presenciais, com opção de algumas
disciplinas online, geraram o aluno virtual. Há um debate constante no mundo
acadêmico sobre quem é levado a estudar pelo meio online. (PALLOFF; PRATT,
2004).

Sendo assim, Gilbert (2001) conceitua como aluno virtual aquele:
[...] geralmente descrito como alguém que tem mais de 25 anos, está
empregado, preocupado com o bem-estar social da comunidade, com
alguma educação superior em andamento, podendo ser tanto do sexo
masculino quanto feminino. (GILBERT, 2001, p.74).

Phippis; Merisotis (1999, apud PALLOFF; PRATT, 2004) consideram que a EaD
facilita a vida dos alunos adultos, que vivem longe dos campi, podendo ser
recrutados, e a utilizam atualmente como uma importante ferramenta na gestão
educacional. Por haver, conforme estatísticas, uma satisfação dos estudos online, a
retenção de alunos virtuais passou a ser uma questão significativa para os
administradores, que descobriram que o custo não é tão baixo quanto se acreditava
para manter e criar cursos e programas.
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Palloff; Pratt (2004) falam sobre a preocupação do corpo docente relacionado à
quantidade de alunos matriculados, ou seja, excedente a quantidade, superava a um
terço o número máximo de alunos, e, devido a isso, há o risco de virem a abandonar
mais tarde os estudos e, ainda, preocupam-se os administradores quanto a um
futuro quadro de evasão. Além disso, pode-se entender que a carga de trabalho do
corpo docente aumenta, sendo que o professor tem que identificar os alunos que
encontram maiores dificuldades no início dos cursos, bem como aqueles que o
abandonariam mais cedo ou mais tarde.

A questão de satisfação é um fato interessante já que muitos pensadores
descrevem, em sua maioria, o crescimento da EaD no Brasil, as novas
possibilidades entre outros fatores que acreditam ser positivos. Porém, baseado em
um fato real, Carrl (2000, apud PALLOFF; PRATT, 2004) apresenta um e-mail de um
aluno dizendo o seguinte:
Este e-mail está sendo enviado para informar-lhes de que não tenho
condições de completar satisfatoriamente meu curso e para pedir-lhes que
eu seja desligado do programa. Essa decisão foi acelerada por muitos
fatores: meu trabalho, minha família, o tempo e a realidade. Como
mencionei antes, o doutorado era sonho para mim. Seria meu canto do
cisne, minha missão de vida, minha marca. Mas como eu estava errado!
Todas as coisas que eu esperava obter com o grau de doutor eu já possuía.
Minha família me oferece tudo o que eu preciso para preencher os espaços
vazios de minha vida. Eu acho que se pode dizer que eu estava buscando
uma nota máxima na matéria errada. Precisei passar por essa experiência
de redução de meu ego para voltar à realidade. Precisei ser lembrado de
que o que os outros pensam de mim é insignificante à luz do que minha
família representa.
Eles me acompanharam e observaram-me buscar tempo para acomodar
esse programa na rotina, e um por um expressaram individualmente seu
interesse por mim.
Eu gostei muito de ter sido aluno do doutorado, ainda que por pouco tempo;
participei do jogo e isso terá de bastar para mim. Desejo a ambos tudo de
bom. Mais uma vez, obrigado. Owen. (CARRL apud PALLOFF; PRATT
2004, p.25).

Pode-se afirmar que esse e-mail demonstra claramente as várias situações que
acontecem no mundo contemporâneo, ou seja, os alunos que optam por disciplinas
ou cursos virtuais devem-se adaptar a elas, e, muitas vezes, frustra-se o desejo tão
esperado. As questões que se relacionam aos horários apertados de trabalho, à
possibilidade de continuar a atender à demanda da família – intervêm quando o
assunto é continuar no curso. Cabe destacar que as questões relativas à retenção
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de alunos virtuais devem ser discutidas mais amplamente. Portanto, é importante
observar quem são esses alunos, o que eles realmente desejam encontrar nos
cursos online, para que lhes sejam dadas novas possibilidades e o ensino EAD seja
suficiente para ajudá-los. (PALLOFF; PRATT, 2004).

2.2 Definição de competência

Compreende-se que, ao conceituar competência, é necessário entender as diversas
áreas abrangentes, por isso, trata-se de um vocábulo de avaliação ou julgamento de
ideias, aplicado para escolha de uma pessoa competente no intuito da realização de
uma determinada coisa.

Para Prahalad; Hamel (2005, p.231),“uma competência é um conjunto de
habilidades e tecnologias, e não uma única habilidade ou tecnologia isolada”.

Observa-se que, no mundo contemporâneo, muito tem sido mudado em decorrência
de fatores socioeconômicos nos mais variados setores, e, devido a isso, recentes
desafios acometem o ensino, num ambiente onde a concorrência tem sido austera
no reconhecimento da valorização do conhecimento e informação, impulsionados
pela sociedade atual nos empreendimentos modernos. Diante disso, Dutra (2001)
estabelece que:
As organizações estão cada vez mais pressionadas, tanto pelo ambiente
externo quanto pelo interno, a investir no desenvolvimento humano. Elas
mesmas percebem a necessidade de estimular o apoio contínuo para o
desenvolvimento das pessoas como forma de conquistar vantagens e de
continuar competitivas no mercado. Ao mesmo tempo, os indivíduos hoje se
dão conta de que aperfeiçoar-se é condição sine qua non para sua inserção
ou manutenção no mercado de trabalho. (DUTRA, 2001, p. 45).

O conceito de competência vem adquirindo distintas acepções conforme sua
utilidade e conforme a finalidade a ser usada para sua gestão e, segundo Fleury;
Fleury (2000, p.21), “competência é um saber agir responsável e reconhecido, que
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implica mobilizar; integrar; transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que
agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”.
Já para Dutra (2001), há uma relação íntima entre as competências organizacionais
e as individuais, portanto, o estabelecimento das competências individuais deve
estar vinculado à reflexão sobre as competências organizacionais, uma vez que há
uma influência mútua entre elas. A competência é compreendida por pensadores da
administração como um conjunto de conhecimento, propensão e atitudes
indispensáveis para que a pessoa desenvolva suas imputações e responsabilidade.
Le Boterf (1995 apud FLEURY; FLEURY 2001) situa a competência numa
encruzilhada com três eixos formados pela pessoa (sua biografia, socialização), por
sua formação educacional e sua experiência profissional. Entende-se que a
competência é um conjunto de aprendizagens sociais e informacionais, sustentadas
inicialmente pelo aprendizado, bem como pela formação e, mais à frente, pelo
sistema de avaliações. Entende-se que a competência é um saber agir responsável,
que é reconhecido pelos outros.

Portanto, ainda conforme Le Boterf (1995 apud FLEURY; FLEURY 2001), as
competências individuais podem ser as habilidades pessoais de cada pessoa
cultivadas ao longo dos anos e da experiência de vida.

Ainda Le Boterf (2003, p.69) afirma que “a competência se atualiza em contextos
diferentes. Ela não é a simples realização dos recursos possíveis”e continua (2003,
p. 61) dizendo que “A competência é uma disposição, e não um gesto elementar”.”

Dutra (2001, p.28) detalha isso claramente afirmando que:
O individuo é avaliado e analisado para efeitos de admissão, demissão,
promoção, aumento salarial, etc., levando-se em consideração sua
capacidade de entregar-se à empresa. Por exemplo, ao escolhermos uma
pessoa para trabalhar conosco, além de verificarmos sua formação e
experiência, observamos também seu modo de atuar, sua maneira de realizar
o trabalho solicitado, suas realizações, enfim, queremos nos assegurar de
que a pessoa a ser escolhida terá condições de obter resultados que a
organização espera e necessita. (DUTRA, 2001, p.28).
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Para Fleury; Fleury (2001), a compreensão dos diferentes arranjos empresariais na
busca da eficiência coletiva demanda um olhar atento às nuanças do tecido
empresarial nas suas diversas formas de atuação: estratégias e competências de
uma empresa são definidas não só em função de sua relação com o mercado, mas
também de sua posição em complexas redes de inter-relações empresariais.

Para melhor abranger a conceituação referente à competência, o QUADRO 6
apresenta um resumo de alguns pensadores sobre o tema, destacando fatores de
suma relevância da contemporaneidade.

QUADRO 6 – Conceito de competência na visão de diversos autores
Boyatizis (1982, p. 23):

“Competências

são

aspectos

verdadeiros

ligados

à

natureza

humana.

São

comportamentos observáveis que determinam, em grande parte, o retorno da
organização.”
Spencer e Spencer (1993, p. 9):

“A competência refere-se a características intrínsecas ao indivíduo que influencia e serve
de referencial para seu desempenho no ambiente de trabalho.”
Sandberg (1996, p. 411):

“A noção de competência é construída a partir do significado do trabalho. Portanto, não
implica exclusivamente a aquisição de atributos”.

Le Boterf (1997, p. 267):

“Competência é assumir responsabilidades frente a situações de trabalho complexas,
buscando lidar com eventos inéditos, surpreendentes, de natureza singular.”

Magalhães et al. (1997, p. 14):

“Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que credenciam um profissional
a exercer determinada função.”
Perrenoud (1998, p. 1):

“A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano que se mobilizam através do
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saber baseado no senso comum e do saber a partir de experiência.”

Fleury e Fleury (2000, p. 21):

“Competência: um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar,
transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à
organização e valor social ao indivíduo.”
Becker et al. (2001, p. 156):

“Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou características de
personalidade que influenciam diretamente o desempenho das pessoas.”
Fonte: Bitencourt, 2001

Ainda para Cripe & Mansfield (2003, p.14):
competências são habilidades e características pessoais que contribuem para
se atingir um desempenho de alto nível. As competências incluem mais do
que as habilidades técnicas necessárias para realizar as tarefas inerentes à
função.

Compreende-se que as competências estão ligadas diretamente à problematização
desta pesquisa, por isso é interessante analisá-las sob a ótica da administração.

2.2.1 Competências organizacionais e individuais

Segundo Gramigna (2007, p.25), “ao definirmos as competências de uma
organização, optamos por trabalhar com o grupo das competências de suporte
(aquelas que dão sustentação às competências técnicas exigidas para cumprir
funções específicas)”.
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O grupo das competências, ainda segundo Gramigna (2007), é composto pelas
competências diferenciais, essenciais e básicas e possuem conceitos diferentes:
• competências diferenciais: são as competências consideradas estratégicas,
estabelecem a vantagem competitiva da organização. São compostas por um
conjunto de capacitações que auxiliam a empresa a alcançar seus objetivos a
obterem um diferencial no mercado;
• competências essenciais: são aquelas identificadas e definidas como as
mais importantes para o sucesso de qualquer organização e que devem ser
percebidas pelos clientes;
• competências básicas: são as competências necessárias para manter uma
organização aberta, são visualizadas no próprio ambiente interno.

Compreende-se que as competências podem ser definidas de acordo com o cargo e
função de cada colaborador dentro das organizações.

Para Prahalad e Hamel (2005, p.230), “as competências essenciais são a fonte de
desenvolvimento de futuros produtos. São as ‘raízes’ da competitividade e os
produtos e serviços são seus ‘frutos”.

Ainda Prahalad e Hamel (2005, p.232) afirmam que “uma competência essencial
precisa dar uma contribuição desproporcional para o valor percebido pelo cliente. As
competências essenciais são as habilidades que permitem à empresa oferecer um
benefício fundamental ao cliente”.

Continuando com Prahalad e Hamel (1990 apud FLEURY; FLEURY 2001), para
serem

substanciais,

as

competências

necessitariam

responder

a

alguns

discernimentos como proporcionar verdadeiros benefícios aos consumidores, bem
como ser complicado de copiar e munir entrada a diversos mercados. O assunto
essencial refere-se à probabilidade de estar de acordo com as diversas
competências que um empreendimento pode alcançar para esquematizar, gerar e
ordenar produtos e serviços aos consumidores no mercado. Assim, ter competências
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consiste em ter a habilidade de combinar, misturar e integrar recursos em produtos e
serviços.

Ainda os mesmos Prahalad; Hamel (2005) dizem que o fato de uma competência
essencial dar uma participação importante para o valor percebido pelo cliente, não
significa que será facilmente identificada ou compreendida por ele. Segundo o
mesmo, os clientes são os juízes finais para definir o que é ou não é, uma
competência essencial.

Para

Fleury;

Fleury

(2010),

a

competência

essencial

não

precisa

ser

necessariamente baseada em “tecnologia stricto sensu”, pode, também, estar
associada ao domínio de qualquer etapa do ciclo de negócios, como, por exemplo,
um conhecimento mais amplo das condições de operação dos mercados
específicos.

Compreende-se que as competências essenciais podem ser observadas e melhor
definidas pelo próprio cliente, pois o mesmo é capaz de identificar com clareza quais
são as competências essenciais para cada tipo de negócio.
As competências organizacionais e competências essenciais são diferentes.
As competências essenciais seriam aquelas que obedecem a três critérios:
oferecem reais benefícios aos consumidores, são difíceis de imitar e dão
acesso a diferentes mercados. Ao definir sua estratégia competitiva, a
empresa identifica as competências essenciais do negócio e as competências
necessárias a cada função – as competências organizacionais. (PRAHALAD;
HAMEL, 1990, apud FLEURY; FLEURY 2010, p.33).

Fleury; Fleury (2001a), ao argumentar sobre a abertura do nível estratégico de
formação de competências organizacionais para o nível de formação das
competências humanas, procuram classificá-las por categorias em três blocos que
abrangem de modo sistêmico a analogia do indivíduo com o empreendimento,
intitulando-as como: competências técnicas, profissionais, sociais e de negócio.
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Já Zarifian (1999 apud FLEURY; FLEURY 2001, p.23) diferencia as seguintes
competências em uma organização:

Competências sobre processos: os conhecimentos sobre o processo de
trabalho;
Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho que
deve ser realizado;
Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de
trabalho;
Competências de serviço: aliar à competência técnica a pergunta: qual o
impacto que este produto ou serviço terá sobre o consumidor final;
Competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam os
comportamentos das pessoas; o autor identifica três domínios dessas
competências: autonomia, responsabilização e comunicação.

Essa distribuição, sugerida por Zarifian(1999), esclarece a constituição de
competências mais claramente vinculadas ao método de operações individuais. No
ponto de vista adotado neste texto, consideram-se três tipos de estratégias por meio
das quais as empresas podem relacionar-se e competir no mercado.

Pode-se entender que a competência individual tem seus limites, os níveis do
conhecimento podem ser gerados pela sociedade, pela profissão e até mesmo pela
cultura de cada organização. Assim, segundo Vasconcelos (2008, p.16), “Os
indivíduos desenvolvem as competências individuais em um grande universo, e é
necessário verificar quais competências são primordiais. As competências estão em
vários âmbitos e existem propostas para a sua classificação”.

Brandão et al (2006, p.97) completam afirmando que o desenvolvimento de
competências pode ser:
[...] por meio da aprendizagem, envolvendo simultaneamente a assimilação
de conhecimentos e a aquisição de habilidades intelectuais (domínio
cognitivo), o desenvolvimento de habilidades manipulativas (domínio
psicomotor) e a internalização de atitudes (domínio afetivo).

Ainda para Fleury; Fleury (2001, p.23), “as competências devem agregar valor
econômico para a organização e valor social para o individuo.” (FIG. 1)
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Indivíduo

SABER AGIR
SABER MOBILIZAR
SABER TRANSFERIR
SABER APRENDER
SABER ENGAJAR-SE
TER VISÃO ESTRATÉGICA
ASSUMIR RESPONSABILDIADES

Organização

Conhecimentos
Habilidades
Atitudes
social

econômico
Agregar valor

FIGURA 1 – Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização.
Fonte: (FLEURY; FLEURY, 2011, p. 21).

2.2.2 Gestão por competências

Segundo Zarifian (2001), a gestão por competências tem o intuito de manusear
instrumentos característicos no setor de recursos humanos, bem como auxiliar os
administradores a solidificarem sua gestão e desenvolvimento de pessoas, com
foco, discernimento e perceptibilidade.

Para Gramigna (2007, p.25), “a gestão por competências é um programa que se
instala por meio de blocos de intervenção que se sucedem de forma simultânea ou
passo a passo”. Os blocos são divididos em cinco, na respectiva ordem:
sensibilização, definição de perfis, avaliação de potencial e formação do banco de
talentos, capacitação, e por fim, a gestão do desempenho.

“A gestão por competências é a forma mais eficaz para fazer gestão de pessoas”,
afirma Rabaglio (2001, p.8), uma vez que estabelecem analogias dos objetivos
organizacionais e pessoais, alinhando “esforços para que as competências humanas
possam gerar e sustentar as competências organizacionais necessárias à
consecução dos objetivos estratégicos da organização (CARBONE, et al, 2006,
p.49). Ver FIGURA 2.

43

Segundo Brandão e Guimarães (2001), o esquema de modelo por competências
aborda um processo contínuo, que tem como etapa inicial a formulação do
planejamento da organização, o que pode significar uma oportunidade para definir
os objetivos estratégicos a serem alcançados.

Carbone et al (2006, p.41) acrescentam que “são comuns as tentativas de identificar
modelos de gestão mais eficazes, fontes de vantagem competitiva e mecanismos de
gestão mais eficazes, fontes de competitividade e mecanismos para promover de
forma sustentada o desenvolvimento organizacional”.

Formulação da
estratégia
operacional.

Definição da missão, da
visão de futuro e dos
objetivos estratégicos.

Desenvolvimento
de competências
internas.

Formulação
dos planos
operacionais
de trabalho e
de gestão.

Diagnóstico
de
competências
humanas ou
profissionais

Diagnóstico das
competências essenciais
à organização.

Captação e
Integração de
competências
externas.

Acompanhamento e avaliação
FIGURA 2 – Modelo de gestão por competências
Fonte: (CARBONE et al, 2006, p.50)

Definição de
indicadores
de
desempenho
e
remuneração
de equipes e
indivíduos.
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Nesta perspectiva, Carbone et al (2006) observam que muitos empreendimentos
conseguiram empregar a gestão por competências como modelo de gestão,
tendenciando a sugerir esforços no intuito de planear, atrair, ampliar e determinar,
nas distintas situações da organização, isto é, pessoal, equipe e a toda a empresa,
as competências imprescindíveis à consecução de seus escopos.

Compreende-se que o modelo de gestão por competências, pode ser utilizado como
modelo de gestão para as instituições de ensino. Não pode-se esquecer que
também deve-se levar em consideração o conhecimento organizacional do objeto de
pesquisa da instituição de ensino analisada.
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2.2.3 Conhecimento Organizacional

Vários pensadores conceituam a gestão do conhecimento e pode ser entendida
como dado, gestão, informação e conhecimento conforme mostra a FIGURA 3.

DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO.

TIPO

DADO

GESTÃO

INFORMAÇÃO

CONHECIMENTO

PARTICULARIDADES
Simples observações sobre o estado do
mundo.
Simplesmente organizados.
Facilmente alcançados por máquinas.
Repetidamente quantificados.
Facilmente destacáveis.
Administração
Gerenciamento eficaz.
Poder de direção e decisão.
Informações
dotadas
de
suma
importância e propósito.
Exige unidade de análise.
Exige anuência ao significado.
Exige essencialmente a intervenção
humana.
Informação valiosa da mente humana.
Inclui reflexão, síntese e contexto.
De difícil estruturação.
De difícil capital em máquinas.
Frequentemente tácito.
De difícil transferência.

FIGURA 3 – Gestão de conhecimento
Fonte: Desenvolvido pelo autor, adaptado de Becker (2001); Drucker (1993); Motta (1999).

Hessen (2000) adota o enfoque de que o conhecimento tem uma analogia particular
entre sujeito e objeto. “Visto a partir do objeto, o conhecimento aparece como um
alastramento, no sujeito, das determinações do objeto” [...] Hessen (2000, p.20).

Inspirado na obra de Piaget, Becker (2001) declara, também, que o conhecimento
tem uma analogia entre sujeito e objeto. Ainda, Becker (2001) afirma que:
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Conhecer é transformar o objeto e transformar-se a si mesmo. O processo
educacional que nada transforma está negando a si mesmo. O
conhecimento não nasce com o individuo, nem é dado pelo meio social. O
sujeito constrói o seu conhecimento na interação com o meio – tanto tisico,
como social. (BECKER, 2001, p. 71)

Drucker (1993) enfatiza o conhecimento como de uma revolução gerencial que
principiou há mais de dois séculos: o aproveitamento do conhecimento ao
conhecimento é o sinônimo de gerência eficiente. O gerente é o “responsável pela
aplicação e pelo desempenho de conhecimento”. Segundo Drucker (1993, p.23).
[...] ao mesmo tempo, como recurso chave pessoal e econômico. Na
verdade, o conhecimento é hoje o único recurso com significado. Os
tradicionais fatores de produção – terra (isto é, recursos naturais), - mão-deobra e capital – não desaparecem, mas tornam-se secundários. Eles
podem ser obtidos facilmente, desde que haja conhecimento (DRUCKER,
1993, p.21).

Para Motta (1999, p.16), o termo gestão tem a mesma acepção de administração e
de gerência, sendo “um termo genérico [...] que sugere a ideia de dirigir e de
decidir”.

Dutra et al (2001) afirmam que o conhecimento abrange diversos setores das
organizações, devendo ser gerenciado em prol de melhora, assim como ser
estimulado de modo a melhor geri-lo como uma importante ferramenta de gestão
para o sucesso da empresa.

Carbone (2006); Davenport; Prusak (1998) afirmam que as ferramentas da gestão
por competências estão ligadas a cada setor da organização. Porém, cabe ressaltar
que o uso da tecnologia como instrumento para a administração não se faz por si só,
sendo necessárias mudanças na organização e competências sobre essa temática
de uso mundial.

Diante disso, Davenport; Prusak (1998, p.170) esclarecem que:
A Gestão de Conhecimento eficaz só poderá ocorrer através de uma ampla
mudança comportamental, cultural e organizacional. A tecnologia
isoladamente não fará com que a pessoa possuidora do conhecimento o
compartilhe com as outras. A tecnologia isoladamente não levará o
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funcionário assentar diante do teclado e começar a pesquisar. A mera
presença de tecnologia não criará uma organização de aprendizado
contínuo nem uma empresa criadora do conhecimento. (DAVENPORT;
PRUSAK, 1998, p.170).

Na visão de Spender (1996 apud DUTRA et al 2001, p. 101), o conhecimento é um
ativo corporativo fluido, importante, e que necessita de gerenciamento. O autor parte
da crença de que “o conhecimento não pode ser gerenciado a menos que seja
identificado”.

Para essas autoras, a gestão do conhecimento está intimamente ligada a conceitos
como aprendizagem organizacional, organização de aprendizagem, memória
organizacional, compartilhamento da informação e trabalho colaborativo.

2.2.3.1 Socialização do conhecimento

Davenport e Prusak (1998, p.156) dizem que “objetiva explicitar e usar parte do
conhecimento que existe na cabeça das pessoas e nos documentos corporativos,
disponibilizando-o para toda organização”. Entende-se que a socialização do
conhecimento na organização é um fator primordial para o alinhamento dos
processos organizacionais.

Tal socialização deve acontecer, criando-se modelos estruturados e utilizando-se
corretamente as ferramentas apropriadas. Assim Miranda; Vasconcelos (2008)
acreditam que:
[...] criar uma organização que aprenda a compartilhar conhecimento exige
muito mais do que apenas instalar tecnologia. As pessoas devem estar
habilitadas, por meio de treinamentos e/ou de auto-aprendizagem, para que
se sintam motivadas a explorar os recursos da TI e, desta forma, avançar
na busca do conhecimento, explorá-lo e disseminá-lo.(MIRANDA;
VASCONCELOS, 2008, p.70).

Compreende-se que a organização é o pilar mais importante na geração das
competências individuais. Uma organização que não possui uma estrutura
adequada, tanto mobiliária, quanto estrutura física e tecnológica pode comprometer
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tanto o desenvolvimento das competências individuais dos alunos, quanto a
aquisição do conhecimento deles (MIRANDA; VASCONCELOS, 2008).

Para confirmar a exposição acima, Choo (2003) salienta que as organizações
podem se tornar incapazes de usufruir de seus recursos informacionais e de sua
infraestrutura de TI quando não desenvolvem um entendimento claro de como os
processos empresariais transformam a informação em conhecimento e o
conhecimento em ação.

Para Vasconcelos et al (2008), dentro dos processos educacionais, as competências
dos alunos são desenvolvidas com certa facilidade, a partir da estrutura/base
fornecida pela organização aumentando-se a qualidade do aprendizado para colher
bons resultados com as avaliações dos futuros órgãos reguladores junto à
instituição.
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3. METODOLOGIA

Este capítulo descreve toda a metodologia, ou seja, todas as etapas que foram
adotadas para o levantamento dos dados, coleta e a análise dos mesmos.

3.1 Aspectos gerais e tipos de pesquisas

Os procedimentos metodológicos adotados na presente pesquisa estão de acordo
com as peculiaridades do estudo. É certo que cada pesquisa oferece sempre
diferentes variáveis de análise, de organização e elaboração de todo processo, o
que ajuda na construção de sua relevância. Para Vergara (2004, p.47), a
metodologia “é o estudo que se refere a instrumentos de captação ou de
manipulação da realidade”. Por conseguinte, esta pesquisa está relacionada com as
competências existentes e requeridas dos alunos que realizam cursos presenciais,
mas cursam disciplinas virtuais na EaD em uma IES particular de BH.

Para Figueiredo e Souza (2008), o método nada mais é que o caminho a ser
percorrido, passo a passo, do início ao fim, em suas etapas ou fases. O ideal é
sempre definir uma direção e ordená-la na tentativa de chegar ao resultado
esperado.

Para atingir os objetivos deste trabalho, foi realizada uma pesquisa descritiva que
ajudou a compreender a atual situação do objeto de pesquisado e a estabelecer
prioridades, que foram devidamente estudadas, além de clarificar os conceitos
necessários no decorrer do estudo reunindo informações cabíveis, por meio das
referências bibliográficas relacionadas ao intuito da pesquisa.

De acordo com Gil (2002, p.42), “a pesquisa descritiva tem como objetivo a
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou então o
estabelecimento de relações entre variáveis”, como por exemplo:
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• distribuição de idade, sexo, faixa etária, nível de renda, entre outros;
• nível de

atendimento

nos órgãos

públicos,

características de

uma

comunidade, condições de habitação, entre outros;
• levantamento de opiniões, atitudes e crenças da população.
Entende-se que a pesquisa descritiva mostrou as características dos usuários da
EaD na instituição pesquisada, assim como identificará as competências existentes
e requeridas dos alunos presenciais que cursam disciplinas virtuais no ensino a
distância.

Ainda segundo Gil (2002, p.42), “as pesquisas descritivas são, juntamente com as
exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados
com a atuação prática.”

Vergara (2004, p.47) deixa claro que a pesquisa descritiva expõe as características
do universo dos entrevistados e ainda completa que “não tem compromisso de
explicar os fenômenos que serve, embora sirva de base para tal explicação.
Pesquisa de opinião insere-se nessa classificação”.

Esta pesquisa, especialmente quanto aos meios, é uma pesquisa de campo, uma
pesquisa bibliográfica e um estudo de caso realizado em uma IES particular de BH
focando as competências dos acadêmicos 8° período d o curso de Administração de
Empresas presencial que cursam disciplinas virtuais.

Gil (2002, p.54) avalia que o estudo de caso é:
[...] uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou
poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineados
já considerados. (GIL, 2002, p.54).

Segundo Vergara (2010, p. 43), “pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado
desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes
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eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. Ainda para Vergara
(2010), uma pesquisa bibliográfica fornece instrumento analítico para qualquer tipo
de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma, sendo que o material
publicado pode ser uma fonte primária ou secundária de informações.

A pesquisa bibliográfica foi realizada com o intuito de fazer um estudo da literatura
sobre as competências e a educação a distância, em especial, os tipos de
competências que melhor se identificam com um aluno virtual. As competências
identificadas nas pesquisas bibliográficas realizadas foram inseridas no questionário
quantitativo aplicado aos discentes.

A pesquisa de campo realizou-se como uma investigação empírica, sendo realizada
em uma IES particular de BH por meio de entrevistas qualitativas junto aos gestores
para coletar as opiniões dos mesmos e a aplicação de questionários estruturados
junto aos discentes para identificar as competências existentes.

Para Vergara (2010, p. 43), “pesquisa de campo é a investigação empírica realizada
no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para
explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação
participante ou não”.

Para realização da pesquisa de campo e como consequência, o segundo objetivo
específico deste trabalho, a população pesquisada foi concentrada nos alunos do 8°
período do curso de administração, nos turnos manhã e noite que cursam ou já
cursaram disciplinas virtuais no curso presencial. A partir de um levantamento de
dados realizado junto à Coordenação do curso de Administração, constatou-se que
a instituição possui atualmente 90 alunos matriculados.

Segundo Vergara (2010, p. 46), “população não é número de habitantes de um local,
como é largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas,
produtos, pessoas) que possuem as características que serão objetos de estudo”.
Ainda para Vergara (2010), “A população amostral ou amostra é uma parte do
universo (população) escolhida de acordo com algum critério de representatividade”.
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Entende-se que a população amostral é o número total de pessoas de um
determinado ambiente do universo de pesquisa que serão entrevistados.

Conforme o QUADRO 7, a partir do número total de alunos que cursam o 8° período,
foi calculada a amostra ideal para realização da pesquisa quantitativa.
Quadro 7: Cálculo Amostral
Confiança
95,0%
Margem de erro

5,0%

Tamanho da população

90

Tamanho da amostra

77

Fonte: desenvolvido pelo autor, 2011.

Com a realização do cálculo amostral, definiu-se que a margem de confiança da
pesquisa foi de 95% e a margem de erro em 5%, sendo o tamanho ideal da amostra
de 77 alunos pesquisados.

3.2 Coleta de dados

Para realização da coleta de dados, por se tratar de uma pesquisa aplicada junto
aos seres humanos, primeiramente, o projeto foi submetido a um Comitê de Ética
em Pesquisa, no dia 31/08/2011, tendo sua aprovação ocorrida no dia 14/09/2011,
CAAE 0031.0.273.000-11.

Esta pesquisa utilizou técnicas padronizadas de coletas de dados, como
questionários estruturados, entrevistas formais e estudos da literatura. As perguntas
do questionário estruturado tiveram como objetivo estudar as características de um
grupo como: o sexo, estado civil e faixa etária, sendo também avaliada a opinião a
respeito das competências dos alunos que cursam disciplinas virtuais no curso
presencial de graduação em Administração de Empresas em uma IES particular de
BH.
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Para coleta dos dados, utilizou-se de método quantitativo e qualitativo. O método
quantitativo é uma pesquisa social que emprega técnicas estatísticas. Normalmente
é indispensável à elaboração de verificações por meio de questionário a ser aplicado
a várias pessoas. O método qualitativo foi utilizado para identificar os porquês que a
pesquisa apresenta por se tratar de uma pesquisa empírica em ciências humanas e
sociais tendo como peculiaridades um estudo de caso, que foi tratado de modo
simples e claro. (CRESWELL, 2009).

A coleta dos dados referente às entrevistas qualitativas (APÊNDICE A) foi realizada
mediante entrevistas pessoais com os gestores do núcleo de EaD da instituição
pesquisada, devidamente agendadas com antecedência. Foi utilizado um gravador
de áudio para armazenar todas as informações pertinentes à entrevista.

Com relação à pesquisa quantitativa (APÊNDICE B), os questionários estruturados
foram objetivos. Os mesmos foram distribuídos de forma impressa para os 77 alunos
do 8° período do curso de Administração de Empresas , no seu horário de aula e
com o acompanhamento de uma pedagoga da EaD. A pesquisa foi previamente
agendada junto à coordenação do curso e ao professor do horário. Os discentes
receberam toda orientação devida para o preenchimento correto dos dados.

A forma de abordagem dos entrevistados deu-se pela aplicação da pesquisa em
campo, sendo registrados e, posteriormente, analisados os resultados que serão
apresentados no capítulo IV, juntamente com a análise das entrevistas, relacionados
com o embasamento teórico para melhor esclarecimento do tema.
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3.2.1 Pesquisa qualitativa

A pesquisa qualitativa foi realizada por meio de entrevistas formais gravadas como
instrumento para a coleta de dados, o que permitiu a obtenção de argumentos,
conhecimento e estratégias, utilizando perguntas abertas de modo coerente, direto,
objetivo quanto ao tema e, inclusive, com algumas perguntas redundantes para
verificar se o respondente estava atento às perguntas. É importante destacar que a
entrevista foi de grande importância, pois o entrevistador em sua aplicação passou
confiabilidade e esclareceu as perguntas quando não foram compreendidas. Enfim,
o entrevistador assumiu papel neutro e não afetou a percepção da pergunta ou das
respostas dos gestores da EaD.

O objetivo da pesquisa qualitativa foi de compreender qual é o ponto de vista dos
gestores com relação ao tema deste trabalho. A pesquisa foi composta por duas
entrevistas qualitativas com os respectivos responsáveis pela coordenação da EaD
em uma IES particular de BH. Assim, foram realizadas as seguintes entrevistas com:
• o coordenador geral da EaD, mestre em Administração de Empresas;
• o coordenador adjunto da EaD, especialista em Tecnologia da Informação.
Lakatos e Marconi (2003, p. 195) definem a entrevista como um procedimento para
a coleta de dados caracterizada como “[...] um encontro entre duas pessoas, a fim
de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto,
mediante uma conversação de natureza profissional”.
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3.2.2 Pesquisa quantitativa

A pesquisa quantitativa foi aplicada por meio de um questionário com perguntas
diretas fechadas e respostas estruturadas, dando opção ao entrevistado de padrões
de respostas. Os entrevistados se posicionaram com suas opiniões, em relação à
entrevista, a respeito das competências existentes e requeridas dos que cursam
disciplinas virtuais no curso presencial de graduação em Administração de
Empresas em uma IES particular de BH. As entrevistas foram estruturadas por meio
de uma série de perguntas claras e objetivas, garantindo dessa forma, a
uniformidade de entendimento dos entrevistados.

As competências contidas no questionário quantitativo (questões 1 a 24) foram
identificadas por meio das entrevistas qualitativas realizadas junto aos gestores do
núcleo de EaD, acrescidos dos estudos da literatura e das conversas informais com
colegas de trabalho.

Para a estruturação das perguntas do questionário da pesquisa quantitativa e a
respectiva coleta de dados, foi utilizada a escala do tipo Likert. Segundo Vieira
(2009, p.71), “escalas são instrumentos de medição validados. São constituídas por
um conjunto de números que, conferem um valor à variável que está sendo medida
em determinada pessoa.”

O escopo do questionário estruturado (APÊNDICE B) teve o seguinte formato:

a 1ª parte do questionário foi composta de 3 perguntas básicas e
necessárias sobre o aluno e as demais foram específicas sobre as
competências existentes de cada entrevistado.
a 2ª parte do questionário foi composta de dados sociais e econômicos
como: gênero, estado civil e faixa etária.

Segundo Vieira (2009), todas as perguntas precisam ter as mesmas categorias de
respostas, economizando papel e sendo mais fáceis de serem respondidas. Para a
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resposta dos dados do questionário estruturado, foi atribuído um valor da escala
para cada categoria de resposta. A TABELA 1 mostra as categorias utilizadas e seus
respectivos valores da escala para cada tipo resposta.

Tabela 1: Demonstrativo das categorias de
respostas e seus respectivos valores da escala
VALORES
CATEGORIAS DE REPOSTAS
DA ESCALA
Concordo plenamente (4)
4
Concordo em parte (3)

3

Discordo em parte (2)

2

Discordo completamente (1)

1

Fonte: Desenvolvido pelo autor, adaptado de Vieira (2009)

Desse modo, entende-se que a escala Likert contribui para que se defina um melhor
entendimento das competências existentes e requeridas pelos acadêmicos do curso
presencial de Administração de Empresas que cursam disciplinas virtuais, visando
compreender, também, a relação dos discentes com a EaD da instituição.
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3.3 Pré-teste para aplicação

Após a elaboração e desenvolvimento do roteiro de entrevista e dos questionários
quantitativos, foi necessário realizar um pré-teste para avaliação do instrumento.
Segundo Vieira (2009, p.103), “ninguém quer investir tempo e dinheiro em uma
pesquisa e depois constatar que não pode alcançar os objetivos propostos.”

Com o objetivo de identificar possíveis erros na estruturação das perguntas e a
objetividade, foi aplicado um pré-teste da entrevista qualitativa com 2 professores
tutores de disciplinas virtuais da própria instituição. Por sua vez, o pré-teste para o
questionário estruturado foi realizado com 5 alunos que cursam o 7° período de
Administração, turno noite. Entende-se que a aplicação dos pré-testes contribui para
corrigir eventuais falhas de entendimento das perguntas, como também de
estruturação.

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados

Os dados obtidos por meio da pesquisa qualitativa, ou seja, a entrevista formal, não
receberam nenhum tratamento estatístico, apesar de a mesma ser composta de
perguntas previamente elaboradas. A interpretação foi realizada a partir das
perguntas realizadas e suas devidas respostas.

Para a análise e interpretação dos dados obtidos nas entrevistas foi utilizada a
técnica de análise de conteúdo. Segundo Bardin (2002), a análise do conteúdo,
pode ser qualquer técnica utilizada para fazer análises por meio da identificação
objetiva e sistemática das características específicas de cada tipo de mensagem,
podendo apresentar os resultados por meio de indicadores quantitativos e
qualitativos, se for o caso.
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Por sua vez, para análise dos dados quantitativos, eles foram tabulados em uma
planilha de excel, software da Microsoft. Os dados quantitativos foram tratados com
a utilização de procedimentos estatísticos, e, como consequência, foram gerados os
gráficos correspondentes a cada item do questionário, inclusive a média ponderada
e o desvio padrão. Por fim, foi feita uma comparação entre a análise dos gráficos
gerados e a análise das entrevistas realizadas.

O QUADRO 8, representa a relação dos objetivos da pesquisa com o referencial
teórico; as questões ou fontes respondem aos objetivos específicos e geral com as
respectivas coletas de dados.
QUADRO 8: Estratégia de análise de dados

Objetivos

Autores

Questões/Fonte

1. Pesquisar junto aos gestores do
núcleo de EaD, quais são as
competências requeridas para os
alunos que realiza(m) disciplina(s)
virtual(is) nos cursos presenciais.

Fleury e Fleury, Zarifian,
Le Boterf, Dutra, Litto e
Formiga, Vasconcelos,
Silva.

Pesquisa qualitativa
(perguntas 1 a 9 –
APÊNDICE A) e
análise da literatura.

2. Identificar quais são as
competências
existentes
dos
alunos que fazem disciplinas
virtuais em cursos presenciais.

Gramigna, Leme,
Perrenoud, Maia, Braga,
Litto e Formiga, Maia.

Pesquisa quantitativa
estruturada (questões 1 a
24 – APÊNDICE B) e
análise da literatura.

3. Comparar os resultados das
competências requeridas com as
competências existentes.

Gramigna, Leme, Le
Boterf.

Análise dos resultados
entre as entrevistas e o
questionário quantitativo.

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2011.

Dentro dessa perspectiva mencionada, foi desenvolvido um estudo de caso em uma
IES particular de BH, especialmente no curso de Administração de Empresas,
visando compreender as competências existentes e requeridas e sua realidade junto
aos alunos, procurando demonstrar a atual realidade do público pesquisado. Podemse sugerir ações educacionais futuras e até possíveis análises por parte dos
gestores da EaD com os resultados obtidos.
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4 RESULTADOS APRESENTADOS

Este capítulo tem a proposta de apresentar os resultados e sua análise, obtidos por
meio das pesquisas realizadas junto às amostras pesquisadas. Foram feitos dois
tipos de pesquisas, 02 qualitativas e 77 quantitativas; sendo realizada, ao final, uma
comparação dos resultados obtidos.

4.1 Pesquisa junto aos gestores do núcleo de EaD.

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, conforme (APÊNDICE A) junto aos gestores
do núcleo de EaD em uma IES particular de BH. Inicialmente, percebeu-se uma
dificuldade em definir data e horário para realização das entrevistas devido ao
grande número de tarefas deles e a impossibilidade de o pesquisador estar presente
em determinadas datas e horários pré-definidos. Durante a realização das
entrevistas gravadas com cada um dos gestores, notou-se que tinham total
autonomia e liberdade para falar do assunto.

Antes das entrevistas, os gestores preencheram e assinaram o TCLE (Termo de
consentimento livre e esclarecido), conforme ANEXO C, e, todas as dúvidas foram
esclarecidas pelo pesquisador. Os gestores ainda foram informados de que a
presente pesquisa foi aprovada por um comitê de ética, no dia 14 de setembro de
2011, CAAE 0031.0.273.000-11.

A entrevista foi composta de 09 (nove) perguntas claras, simples e objetivas, com o
intuito principal de tentar explicar qual é a visão dos gestores com relação ao perfil,
características, expectativas e as competências existentes e requeridas dos alunos
matriculados em cursos presenciais que realizam disciplinas virtuais pelo ambiente
virtual de aprendizagem.
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A primeira entrevista aconteceu às 15h e 30min do dia 27 de setembro de 2011 e
demorou em torno de 14 minutos para que todas as perguntas fossem respondidas.
A segunda entrevista, também, aconteceu na mesma data, logo após o término da
primeira e teve duração aproximada de 17 minutos. É importante observar que as
entrevistas aconteceram em ambientes distintos, sem que a presença do outro
gestor pudesse influenciar as respostas do segundo entrevistado.

4.1.1 Apresentação e análise dos resultados da pesquisa qualitativa

As entrevistas foram realizadas com profissionais atuantes no universo pesquisado,
sendo aqui apresentados os comentários com base nas perguntas realizadas.
Salienta-se que o propósito dessa parte foi de compreender qual é o ponto de vista
dos gestores com relação ao tema da pesquisa.

As questões principais do roteiro de entrevista enfocaram os seguintes pontos: todos
os fatores relevantes às competências, diferença entre aluno presencial que cursa
disciplina virtual do aluno totalmente EaD, dificuldades encontradas pelo discente na
realização de disciplina EaD, diferenças entre o perfil do aluno presencial do aluno
virtual, enfim, levantar dados conforme opinião dos gestores do núcleo de EaD.

Na primeira pergunta, foram questionadas quais são as características do aluno
presencial que cursa uma disciplina virtual. Na entrevista realizada junto aos
gestores, perceberam-se 02 pontos de vistas, um pouco distintos. O 1° ponto de
vista ficou caracterizado da seguinte forma:
“As características do aluno presencial que cursa disciplina virtual podem
dividir-se em 03 momentos. O aluno no primeiro momento tem uma
característica muito particular, devido à busca pelo curso presencial,
entretanto não tem conhecimento quanto a ofertas de disciplinas virtuais, o
que gera no primeiro momento um desconforto. No entanto, detalhar os níveis
característicos do aluno presencial é complicado devido às peculiaridades de
cada aluno e do mesmo modo serem muito pessoais, embora uma das
características deste aluno seja o desconhecimento sobre a disciplina virtual.
Outra característica que o aluno apresenta é uma resistência no 1° momento
à disciplina virtual. No 2° momento, uma das caract erísticas desse aluno é
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entrar na oferta da disciplina virtual e conhecer a modalidade, ver como ela
funciona. Onde ele já começa a apresentar alguns facilitadores, a princípio
apresenta alguns dificultadores e depois, os facilitadores. E o 3° momento é
dentro da autonomia que nós usamos de 20% oferecidas pelo Ministério da
Educação para promover as disciplinas a distância, nós estamos amparados
por lei inclusive, o aluno vendo que não tem outra altenartiva, e as disciplinas
do eixo comum quase em sua totalidade não existem mais no modelo
presencial, apenas virtual, o aluno apresenta uma característica de partir para
campo, ele começa a entender o processo e começa a se tornar um aluno
mais colaborativo”.

Silva (2006, p.55) esclarece que em uma “sala de aula tradicional está vinculada ao
modelo um-todos, separando emissão ativa e recepção passiva; a sala de aula
online está inserida na perspectiva da interatividade entendida como colaboração
todos-todos e como faça-você-mesmo operativo”.

Por sua vez, a segunda opinião, ficou caracterizada da seguinte forma:
“Bom, as características do aluno presencial são as mesmas do aluno que
vem do vestibular, do aluno que tem acesso normal à faculdade, ao ensino
presencial, ao ensino tradicional. Esse aluno entra na EaD, por razão dos
20% das disciplinas que são liberadas pelo MEC nos 20%, então por
consequência, eles tem as mesmas características dos cursos presenciais”.

Ainda segundo SILVA (2006), a educação online permite que se trabalhe
concomitantemente com alternativas de comunicação síncronas e assíncronas,
todas elas medidas por diversos tipos de tecnologias e linguagens, a serem
selecionadas de acordo com os objetivos.

Percebe-se que a educação a distância online nos cursos presenciais e no ensino
superior precisa criar uma cultura da educação virtual tanto para os professores,
quanto para os alunos e para as instituições. Todos devem ter o dever de se
acostumar a utilizar a internet fora da sala de aula, como uma parte integrante do
curso. Cabe observar que, nos cursos presenciais, podem alterar momentos de
encontro numa sala de aula e já nos virtuais, todos os usuários continuam
aprendendo, porém cada um, em seu lugar de trabalho ou em casa, conectados por
meio de redes eletrônicas (SILVA, 2006).
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Na segunda pergunta, foi questionada qual é a percepção do aluno presencial que
cursa disciplina virtual e suas expectativas. Observou-se, durante as entrevistas
realizadas, que os gestores, possuem pontos de vistas diferentes, enquanto um
gestor afirma que o aluno já tem o modelo mental formado e as expectativas são
baixas, o outro afirma que a EaD é apenas o meio e isso não muda as expectativas;
sendo que o primeiro ponto de vista, ficou caracterizado da seguinte forma:
“O aluno a princípio, ele percebe, o aluno do presencial que cursa a disciplina
virtual, que a primeira percepção dele não tem uma diferença, ele acha que já
tem o modelo mental, o formato do modelo presencial, que é o modelo
predominante de ensino no nosso país, e ele, a princípio, não percebe as
necessidades de uma disciplina virtual que são planejamento, dedicação e
comprometimento. Ele não percebe que a disciplina virtual é muito mais
rápida e envolve a questão de planejar e controlar suas atividades de forma
muito mais assistida. E as expectativas dele, a princípio, são baixas, ele não
tem uma expectativa ainda com relação a uma disciplina virtual, a primeira
que ele faz, ele não entende, nós já inclusive preparamos o curso de
Fundamentos de EaD e oferecemos capacitação para o aluno, mas o aluno é
resistente no primeiro momento, o aluno em especial do presencial ao cursar
uma disciplina virtual, a percepção dele é muito baixa. Ele tem um
desconhecimento com relação a modalidade”.

Já a segunda entrevista, foi respondida da seguinte forma pelo gestor:
“A percepção dele, é que ele vai encontrar um universo completamente
diferente, não existe aula virtual, existem etapas, existem módulos, existem
unidades a serem estudadas, isso passa por uma diferença daquilo que o
aluno é preparado desde criança, então ele chega para um mundo novo, com
expectativa de formação na sua área, se é administrador, é administrador, se
marketólogo, se analista; então ele vem com essa perspectiva do presencial e
na hora que se prepara com uma estrutura 100% EaD na disciplina, que ele
não tem o professor tão presente, todos os dias, como é no presencial, ele
acaba se assustando um pouco, mas a mudança sempre vem e acaba
modificando o comportamento da sociedade como um todo. [...] A EaD é
apenas o meio, isso não muda as expectativas, o meio não vai alterar, se ele
alterar, não vai deixar de ser mais ou menos administrador, ele está apenas
cursando algumas disciplinas por um meio novo, que é o meio virtual, através
de um AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, é uma nova cultura
de não ter a presença constante do seu mestre ali na frente”.

“O aluno que estuda online em cursos a distância demonstra maior controle e
responsabilidade em seu processo de aprendizagem e também acha que escrever é
uma atividade que permite e exige maior reflexão que falar”. (HARASIN, apud
SILVA, 2006, p.231). Esta afirmação contradiz a fala dos gestores de EaD da
instituição de ensino superior, uma vez que afirmaram ser esse um universo
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diferente e, do mesmo modo, eles sugerem expectativas diferentes por acreditar que
a EaD é uma nova cultura.

Entende-se que o ideal é começar com algumas disciplinas, apoiando os
professores mais familiarizados com as tecnologias e que se dispõem a
experimentar e ir criando a cultura do virtual, o conhecimento dentro de cada
instituição para avançar para propostas curriculares mais complexas, integradas e
flexíveis, até encontrar, em cada área de conhecimento e em cada instituição, qual é
o ponto de equilíbrio entre o presencial e virtual. Num futuro não tão distante, esta
discussão do presencial e virtual e do ensino a distância não terá muita importância,
pois o caminho é rumo à integração entre os núcleos de educação a distancia com
os atuais núcleos e coordenações pedagógicas de cursos presenciais. (SILVA,
2006).

Os alunos virtuais se destacam quanto a algumas atitudes em relação à
confiabilidade entre aluno e o professor. O aluno EaD é evidenciado pela
autoaprendizagem, sendo que, neste aspecto, é respeitado seu tempo disponível,
assim como a sua facilidade ou não em lidar com distintas possibilidades de
interação. Contudo há outro aspecto a ser analisado, o envolvimento do aluno com
os demais colegas, que poderá ser observado na troca de informações e ideias nos
chats (bate-papo), fóruns e trabalhos em grupos online. (SILVA, 2006).

Na terceira pergunta, questionaram-se as maiores dificuldades de um aluno que
cursa uma disciplina virtual. Do ponto de vista dos gestores, houve dois pontos de
vista muito parecidos, ambos falam de forma direta e indireta sobre a falta de
autodisciplina e somente o segundo entrevistado fala da questão cultural. As
entrevistas resumem-se da seguinte forma:
“As dificuldades são de acompanhamento do cronograma, acompanhamento
das ofertas. O aluno apresenta de início uma indisposição para cursar as
disciplinas virtuais, o aluno de imediato, ele no AVA, ele navega e não busca
as informações devidas, não lê os avisos devidos, ele não busca se inteirar
no AVA, ele não busca se interagir nos fóruns, ele apresenta uma série de
dificuldades de natureza tecnológica, apresenta uma série de dificuldades de
natureza comportamental e uma série de dificuldades com relação à
aceitabilidade da disciplina, e, ao longo do processo, ele vai amadurecendo e
depois as dificuldades vão caindo por terra, vão-se convertendo
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automaticamente em facilidade, mas em especial na 1ª, na 2ª e até, às vezes,
3 ª disciplina, o aluno apresenta ainda uma série de dificuldades”.

Já a segunda entrevista, foi respondida da seguinte maneira:
“São culturais, as dificuldades são culturais, ele vem com a cultura em sua
raiz, uma cultura de educação presencial, mesmo na educação presencial
quando nós temos uma palestra que não estava prevista no cronograma, ele
não entende aquilo muitas vezes como aula, se não for esclarecido que
aquilo é uma aula, nós temos muito, muito ainda do aluno do presencial
entender que aula é aquela questão de passar matéria no quadro, de copiar,
e fazer exercícios sobre aquilo, não necessariamente - uma boa aula, pode
ser um bom papo na lanchonete, uma visita no jardim da estrutura que a
escola oferece, pode ser uma visita a uma indústria ou empresa, pode ser um
bom papo numa área de convivência, uma boa aula pode ser com recursos
tecnológicos, enfim, há que se inovar sempre, então as maiores dificuldades
são culturais, quando ele vem com essa expectativa de fazer da EaD uma
adaptação do ensino presencial, não - é uma nova modalidade, é um novo
meio de descobrir seus estudos, e a primeira coisa que ele precisa encontrar
é a autodisciplina, ele precisa ter autodisciplina, de acessar o seu AVA,
buscar seus exercícios, suas atividades, se ele tem autodisciplina, ele tem a
liberdade da mobilidade, ele tem a liberdade de ir e vir”.

A segunda entrevista aponta de forma direta que a falta de autodisciplina é um dos
maiores dificultadores para o aluno cursar uma disciplina virtual, além dos fatores
culturais; enquanto a 1ª entrevista deixa claro que as maiores dificuldades são
acompanhamento do cronograma e acompanhamento das ofertas, como também a
falta de interação.

Na quarta pergunta, foi questionado o que os gestores chamam de competência.
Observou-se, durante as entrevistas realizadas, que os gestores apresentam
divergência com relação ao conceito de competência, que são os seguintes:
“Bom, no meu particular ponto de vista, vamos chamar de competência,
competência fica muito amplo se for responder só o que chamo de
competência. Eu posso responder à pergunta competência educacional ou
competência administrativa na EaD, ou depende do tipo de competência, mas
nós trabalhamos, tentamos trabalhar na EaD abrangendo tanto a
competência educacional, como a competência tecnológica e a competência
comunicacional, porque são 3 elementos fundamentais, eles precisam
trabalhar com bastante competência e equilíbrio tecnológico, precisam
desenvolver e acompanhar para atender ao aluno, com os meios e multimeios oferecidos pela tecnologia, precisamos de trabalhar com a
competência de comunicabilidade assistida, a comunicação é fundamental
nesse processo de ensino-aprendizagem e a gente precisa trabalhar também
uma nova técnica, uma nova didática-técnico-pedagógica, a didática-técnicopedagógica é que abrange todo esse processo amparado pelas TICs
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(tecnologia, informação e comunicação) e ter uma competência muito forte
para a gestão técnico-pedagógica, para que a EaD seja promovida com êxito
dentro da instituição”.

Por sua vez, o segundo gestor diz o seguinte:
“Nós chamamos de competência, competência é a somatória dos 03 fatores
tradicionais - conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento para tal,
conhecimento básico para o assunto que vou estudar - habilidade, habilidade
para se colocar em prática isso que eu tenho, que é o conhecimento; e a
atitude que é o querer fazer, é a vontade de fazer”.

Sendo assim, apesar da noção de competência não ser um termo novo, os gestores
do núcleo de EaD subdividiram o conceito de competência em competência
educacional e administrativa na EaD; como é trabalhado tal competência na EaD.
Assim, percebe-se que realmente há uma diversidade de considerações,
implicações e mesmo noções caracterizadas que causam dúvidas em relação à sua
compreensão e aplicabilidade (BITENCOURT, 2001).
O desenvolvimento de competências possui um papel fundamental na
medida em que contribui para a formação das pessoas e para a mudança
de atitude em relação às práticas de trabalho, ou mesmo para a percepção
da realidade, buscando agregar valor à organização (BITENCOURT, 2001,
p.25).

Deste modo, entende-se que se faz imprescindível trabalhar com as competências,
é preciso desenvolver determinadas técnicas e realizar o acompanhamento do
aluno, com os meios e multimeios oferecidos pela tecnologia.

Ainda um dos gestores da EaD destacou que é necessário trabalhar com a
competência de comunicabilidade assistida, pois a comunicação é fundamental no
processo de ensino-aprendizagem e adotando nova técnica, uma nova didáticatécnico-pedagógica. A didática-técnico-pedagógica é que abrange todo esse
processo amparado pelas TICs (tecnologia, informação e comunicação) a ter uma
competência muito forte para a gestão técnica-pedagógica, para que a EaD seja
promovida com êxito dentro da instituição.
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Para Gramigna (2002, p.15), “competências são repertórios de comportamentos e
capacitações que algumas pessoas ou organizações dominam melhor que outras,
fazendo-as eficazes em uma determinada situação”.

A quinta pergunta da entrevista quer saber quais são as competências que um aluno
deve ter para cursar uma disciplina EaD. O primeiro gestor responde muito focado
nas competências individuais, enquanto o segundo gestor foca mais as
competências técnicas.

“O aluno tem que ter no meu particular ponto de vista, competências
essenciais de natureza comportamental, entender o que é EaD, tem que ter
competência para planejamento, ele tem que ter habilidade para
planejamento, ele tem que ter uma competência para leitura de cronograma e
acompanhar o que está acontecendo, certo; ele tem que ter uma competência
administrativa, para administrar também as suas atividades pontuadas, suas
atividades avaliadas, acompanhar toda a logística que movimenta a Ead, tem
que ter competência para entender o papel do tutor e também entender quem
é o autor dentro da disciplina e automaticamente o aluno tem que ter uma
competência muito pessoal dele, de assumir que está fazendo uma disciplina
virtual e buscar entender o que é uma disciplina virtual. São competências do
meu particular ponto de vista muito essenciais, embora muito pessoais”.

Por sua vez, o segundo gestor responde da seguinte forma:
“As mesmas do presencial, porque se você fala que estudar virtual é a
mesma do presencial, não. Mas um aluno hoje para cursar uma disciplina de
administração, ele precisa de um conhecimento mínimo de navegação na
internet para suas pesquisas, conhecimento mínimo de navegação no
windows, escrever utilizando o word, pequenas planilhas, alguma coisa para
iniciar seus estudos; na EaD também, navegação na internet é uma coisa
básica, é tradicional hoje, hoje uma criança com 5 anos ou menos que isso já
navega na internet, então, ele já vem com essa competência de
conhecimento, chegando no ambiente acadêmico, ele tem uma capacitação
para navegar nesse AVA e se sentir confortável para poder degustar esse
material e aprimorar e responder a essa relação de ensino-aprendizagem”.

Dentre as competências que um aluno deve ter para cursar uma disciplina EaD,
cabe

destacar
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se

deve

ter

competências

essenciais

de

natureza

comportamental, entender o que é EaD, ter competência para planejamento. Do
mesmo modo, deve ter competência para leitura de cronograma e acompanhar o
que está acontecendo, ele deve ter competência administrativa, para administrar as
suas atividades pontuadas, suas atividades avaliadas, acompanhar toda a logística
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que movimenta a EaD, tem que ter competência para entender o papel do tutor e
também entender quem é o autor dentro da disciplina. No entanto, o outro gestor da
EaD tem uma visão mais voltada para as competências técnicas conforme relatado
na entrevista acima.

Para tanto, se devem definir e compreender algumas competências organizacionais
para individuais, e Zarifian (2001, apud FLEURY; FLEURY, 2010) as diferencia em
uma organização que acabam por configurar distintas áreas de desenvolvimento de
competências, como:

• competências sobre processos: os conhecimentos sobre o processo das
atividades;
• competências técnicas: conhecimentos específicos sobre as atividades que
devem ser realizadas;
• competências sobre a organização: saber organizar os fluxos das
atividades;
• competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam os
comportamentos das pessoas. O autor identifica três dominós dessas
competências: autonomia, responsabilização e comunicação.

Além dessas competências apresentadas pelos gestores, pode-se evidenciar e
acrescentar que outras igualmente requeridas são necessárias para alunos que
utilizam do processo de ensino-aprendizagem na realização de algumas disciplinas
virtuais, tais como: poder de síntese, espírito/tomada de decisão, visão sistêmica,
interatividade, capacidade de aprendizado, raciocínio analítico, planejamento,
comunicação, criatividade, sensatez, dentre outros que complementam as
necessidades do aluno. Cada uma dessas competências deve ser desdobrada em
atitudes esperadas, habilidades exigidas e conhecimentos necessários. No entanto,
competência é termo que pode ser resumido como um saber atuar responsável e
certificado, que provoca a mobilização, bem como a integração e a transferência de
conhecimentos, recursos e aptidões para associar valor econômico à organização e
valor social ao indivíduo. (FLEURY; FLEURY, 2001).
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Cabe ressaltar que esta integração de habilidades no ambiente educacional virtual,
ou seja, na EaD é a marca de veracidade das competências essenciais. As
competências específicas e necessárias para os alunos que fazem uma ou mais
disciplinas virtuais representam a soma do aprendizado de todos os conjuntos de
habilidades. Praticamente o aluno precisa ter uma competência muito pessoal de
assumir que está fazendo uma disciplina virtual e buscar entender o que é uma
disciplina virtual. São competências, segundo o gestor da EaD, muito essenciais,
embora muito pessoais. Dutra(2001) explica este processo claramente:

A competência é compreendida por muitas pessoas e por alguns teóricos da
administração como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias para que a pessoa desenvolva suas atribuições e
responsabilidades. Contudo, essa forma de encarar a competência tem se
mostrado pouco instrumental. As pessoas possuem um determinado
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, o que não garante que a
organização se beneficiará diretamente. (DUTRA, 2001, p.28).

A pergunta número seis da entrevista buscou levantar informações a respeito da
diferença entre o perfil do aluno presencial que cursa disciplina virtual daquele que
cursa uma disciplina presencial. Observou-se ter uma homogeneidade nas
respostas dos gestores, sendo que o primeiro respondeu da seguinte forma:
“[...] diferença entre perfil de aluno presencial que cursa uma disciplina virtual,
daquele que cursa uma disciplina presencial, o perfil do aluno que busca um
curso presencial ele é um aluno que está apresentando disponibilidade de
tempo, logística, deslocamento, ele é um aluno que quer vir à faculdade, que
quer frequentar as aulas, que quer entrar numa instituição de ensino e
preservando o modelo tradicional de ensino que ainda é predominante no
Brasil, que é o modelo presencial, embora a EaD vem ganhando muita
capilaridade e créditos de forma destemida no cenário educacional, porém, a
questão do perfil do aluno presencial cursando uma disciplina virtual, e uma
disciplina presencial, é muito relativo, vai depender muito da questão
comportamental de cada um, não consigo avaliar para você uma diferença do
perfil de um aluno com relação a essa pergunta, vai muito da questão
comportamental, realmente não consigo te ajudar muito nessa pergunta”.

Por sua vez, o segundo gestor respondeu da seguinte forma:
“[...] E qual é a diferença, qual é diferença básica, o que nós vimos desde
2002 é que o aluno 100% virtual há uma tendência, não é que seja 100%
isso, mas há uma tendência do profissional de mercado, aquele que está
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precisando fazer um curso superior, aquele que não tem tempo, ele depende
mais de mobilidade, ele está sempre na ponte aérea, ele está sempre se
deslocando de cidade a cidade, ele busca mais a EaD, mas também tem
aumentado muito o n° de jovens buscando a EaD, porq ue o próprio mercado
vem absorvendo essa mão de obra mais jovem, os cursos tecnológicos estão
ai, você faz uma graduação em dois anos, você busca seu espaço no
mercado cada vez mais novo, nós temos executivos com vinte e poucos anos
de idade e têm sido uma constante tá; então esse público por faixa etária
vem diminuindo, antigamente tinhamos um pessoal mais velho procurando,
hoje não, é pessoal porque a palavra mágica, a palavra chave da sociedade
nesse momento é a mobilidade, esse deslocamento necessário, eu preciso
exercer esse meu direito de ir e vir, profissionalmente eu faço, então, a
educação tem que acompanhar esse necessidade da formação dos
profissionais do nosso país. Então mobilidade, essa é a característica
principal.

Percebe-se, nas respostas, que a diferença encontrada entre o perfil do aluno que
busca um curso presencial está vinculada à disponibilidade de tempo, à logística, ao
deslocamento, tem que ser um aluno que quer vir à faculdade, frequentar as aulas,
que quer entrar numa instituição de ensino, preservando o modelo tradicional de
ensino que ainda é predominante no Brasil. Porém, a questão do perfil do aluno
presencial cursando uma disciplina virtual vai depender do comportamento de cada
um, segundo o gestor da EaD. O mesmo afirmou não ter habilidades para avaliar
uma diferença do perfil de um aluno com relação a este questionamento, vai muito
da questão comportamental.

Já o outro gestor observou que a diferença desde 2002 é que, para o aluno 100%
virtual, há uma tendência para o profissional de mercado, aquele que está
precisando fazer um curso superior, aquele que não tem tempo. Ele depende mais
de mobilidade, está sempre na ponte aérea, sempre se deslocando de cidade a
cidade. Ele busca mais a EaD, mas também tem aumentado muito o número de
jovens buscando a EaD, porque o próprio mercado vem absorvendo essa mão de
obra mais jovem. Então mobilidade, essa é a característica principal.

Por fim, entende-se que a diferença entre um perfil do aluno presencial que cursa
disciplina virtual daquele que cursa uma disciplina presencial está voltada mais para
a questão de tempo.
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A pergunta número sete da entrevista questionou se existe diferença de
competências entre o aluno presencial que cursa disciplina virtual e aquele que
cursa disciplina presencial. As respostas obtidas sobre as diferenças de
competências resumiram-se da seguinte forma:
“[...] particularmente é o que respondi para você na pergunta n° 5. Acho que
não existe diferença, existe o querer aprender e o querer saber, independente
da modalidade, quem quer aprender, aprende em qualquer modalidade e as
competências elas são com relação a planejamento, cronograma, atitude do
aluno, habilidade dele para trabalhar com as ferramentas tecnológicas,
habilidade dele para se inserir nesse contexto de educação a distância,
habilidade para fazer uma leitura do cenário atual e perceber que nós
estamos mudando e a EaD vem crescendo muito rápido, atendendo a
contento demandas em todo o país, até mesmo porque nós temos problemas
sérios educacionais, considerando estarmos em um país de dimensões
geográficas e territoriais gigantescas, então, a EaD, até promovida pela
Universidade Aberta do Brasil desde 2005, vem aí ganhando forte presença
no cenário educacional; embora competências entre o aluno presencial que
cursa uma disciplina virtual, e aquele que cursa a disciplina presencial é muito
intrínseca, vai muito da percepção do aluno, vai muito da capacidade dele de
entender o que ele está buscando, o que é melhor para ele, não consigo
também listar para você a diferença de competências entre o aluno
presencial que cursa uma disciplina virtual e aquele que cursa a disciplina
presencial”.

Já o segundo gestor afirma que a diferença de competências vêm diminuindo,
conforme relato abaixo:
“[...] aquele perfil diferenciado, ele tem se tornado tênue, ele está diminuindo
a diferença, são pessoas, são estudantes, então nós começamos a ter uma
mesma referência. No presencial também nós temos os tecnológicos que nos
mostram um público mais adulto, um público de profissionais também, que se
assemelham muito, se assemelham muito aquele público de 2008 da EaD,
mas isso vem diminuindo, vem diminuindo tá, então tanto de lá para cá,
quanto de cá para lá, na educação virtual para o presencial e na presencial
para o virtual, essa diferença vem diminuindo, nós temos o mesmo perfil para
os dois meios de educação’.

O primeiro gestor deixa claro que a diferença de competências é muito intrínseca,
vai muito da percepção do aluno, vai da capacidade dele entender o que está
buscando, o que é melhor para ele.

Os gestores da EaD desta IES deixaram claro que não há possibilidades de
descrever na íntegra tais diferenças existentes de competências entre o aluno
presencial que cursa disciplina virtual e aquele que cursa disciplina presencial,
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ressalva-se que, nas primeiras perguntas da entrevista, os gestores ilustraram tais
competências.

O

que
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é
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e

o
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saber,

independentemente da modalidade. Quem quer aprender, aprende em qualquer
modalidade e as competências são relativas a planejamento, cronograma, atitude do
aluno, habilidade dele para trabalhar com as ferramentas tecnológicas, habilidade
dele para se inserir nesse contexto de educação a distância, habilidade para fazer
uma leitura do cenário atual e perceber que a gestão da EaD está mudando e a EaD
vem crescendo muito rápido, atendendo a contento demandas em todo o país, até
mesmo porque há problemas educacionais sérios, considerando que o Brasil é um
país de dimensões geográficas e territoriais gigantescas.

Por sua vez, a pergunta número oito procurou saber quais devem ser as
competências

ideais

dos

alunos virtuais,

para

cursar disciplina(s) virtual(is).

Segmentando a entrevista, foram obtidas as seguintes respostas. E novamente
retornaram à questão número cinco explicitando que devem ter:
• competência de acompanhar o cronograma;
• competência administrativa;
• competência gerencial;
• competência para entender os requisitos tecnológicos;
• competência para navegar com facilidade no ambiente;
• competência para interagir nos fóruns de discussão;
• competência para acompanhar os calendários e atividades avaliativas;
• competência gerencial em quase sua totalidade, uma vez que a EaD promove
esse ambiente de autoaprendizagem;
• competência do conhecimento;
• competência de habilidade;
• competência de atitude;
• competências essenciais é o gerenciamento, sendo que o aluno tem que
gerenciar bem seu cronograma, tem que ter facilidade de entender isso, tem
que ter planejamento, comprometimento, dedicação e , inclusive, é o que está
movimentando a EaD no cenário, palavras do secretário geral da Secretária
de EaD do MEC. E os alunos de EaD, em sua maioria, tem-se sobressaído
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em outras avaliações e outras questões, e até no cenário corporativo, uma
vez que, eles já entram no ambiente de trabalho, já entram em outras
disciplinas dando continuidade a sua escalada acadêmica ou profissional,
com a questão de aprender a gerenciar tempo, a gerenciar questões, a
gerenciar atividades, aprender a gerenciar logisticamente e acompanhar o
cronograma a contento; isso promove o aluno depois no ambiente de
trabalho.

Percebe-se que os gestores reconhecem as dificuldades dos alunos dessa categoria
de ensino e sabem, também, que se trata de uma nova experiência de
aprendizagem, diante da qual encontram problemas para atuar. Cabe observar que
há diferenças consideráveis quanto ao processo de ensino virtual e presencial,
sendo isso uma importante agravante que afeta o perfil desses alunos. (PALLOFF;
PRATT, 2004).

Conforme a resposta do segundo gestor, o perfil ideal é de quem quer fazer, é o
perfil de quem tem vontade de fazer, de quem busca solução.

Ao se pensar nas várias competências que o ser humano pode desenvolver, é
plausível analisar as primazias de se dividir e subdividir um conjunto tão amplo.
Dessa forma, ao reunir diferentes competências por tipo, pode-se gerar uma
conformidade daqueles que a utilizam; assim como auxiliam na descoberta e
reconhecem as novas competências, divide-se responsabilidades entre os setores
de uma organização, aumentam e refinam informações necessárias podendo
espelhar o planejamento estratégico (GRAGMIGNA, 2007; DUTRA, 2001).

Para finalizar a entrevista qualitativa com os gestores, foi questionado se o perfil do
aluno é totalmente EaD. Se sim, por quê? As repostas, mais uma vez, se mostraram
um pouco diferentes, mas no contexto da análise do todo, muito parecidas.
Enquanto um gestor diz que o perfil é outro se o aluno for totalmente EaD, o outro
respondente diz que existia muita diferença até pouco tempo antes e que o perfil do
aluno EaD está muito próximo do aluno presencial de hoje em dia, mas ainda há
diferença.
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O primeiro gestor respondeu da seguinte forma:
“Sim, com certeza, o perfil do aluno que busca modalidade a distância é
outro, é o aluno que já em sua maioria, está no mercado de trabalho, é um
aluno mais maduro, é um aluno que está buscando mais conhecimento, está
buscando se especializar, busca na graduação uma oportunidade que ele não
teve ao longo dos anos e EaD chega nesse momento para ampliar isso e dá
essa oportunidade para esses alunos que não tiveram essa oportunidade.
Então nós temos um perfil de aluno em EaD 100% maduro, comprometido e
que sabe o que quer, isso torna o aluno bem diferenciado dos alunos que
buscaram a modalidade presencial e, em decorrência dessa autonomia é que
o MEC oferece hoje 20% da oferta de disciplinas da grade curricular serem
ofertadas a distância, esse é um instrumento que foi colocado à disposição
em 2001 pelo MEC, e, a partir dessa data, as universidades das iniciativas
públicas e privadas, vêm crescendo e usando dessa autonomia para pegarem
disciplinas não só do eixo comum, mas muitas disciplinas hoje,
transformarem em EaD, e, esse aluno se for presencial, muitos deles ainda
apresentam essa questão de desconhecimento, de aceitabilidade, de
preconceito, de restrição e é onde irá acontecer essa diferença entre o aluno
que busca 100% virtual e o aluno que apenas está no presencial e é inserido
em disciplinas virtuais, o comprometimento é nítido e claro, e a gente percebe
isso a todo momento”.

Já o segundo gestor respondeu:
“Era, era, até um tempo atrás, até um tempo atrás era sim, nós vimos que o
perfil vem se mostrando muito próximo, o aluno da EaD com o aluno do
presencial, o perfil vem se aproximando, ele vem unificando até mesmo pela
própria necessidade de mercado, ta? Então o perfil ainda tem muita
diferença, tem, tem o perfil mais adulto, tem o perfil do pessoal que se
desloca mais, porque, pela própria necessidade, pela própria exigência de
mercado, pela própria necessidade do profissional, das características de sua
profissão, das características de sua vida pessoal, há essa diferença;
enquanto aquele que saiu da adolescência agora, ainda tem procurado mais
a educação presencial, mas vem se fundindo”.

Assim, cabe observar que os alunos totalmente virtuais poderiam ser alunos de
graduação, pós-graduação ou educação continuada pouco convencional. Contudo,
acredita-se que o corpo docente, assim como os designers instrucionais e os
dirigentes necessitam analisar o perfil dos alunos para definir os mais tendentes ao
sucesso e como alcançar suas necessidades. Isto é um retrato do aluno virtual.
(PALLOFF; PRATT, 2001).
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Entende-se que os alunos virtuais são ou podem passar a ser pessoas que pensam
criticamente, e o corpo docente pode auxiliar neste desenvolvimento, empregando
diversas técnicas de instrução e auxiliando-os neste método de ensino.

4.2 Identificação das competências dos alunos que cursam disciplinas virtuais
em cursos presenciais

As 77 (setenta e sete) entrevistas quantitativas foram realizadas com os alunos do
8° período do curso de Administração de Empresas no s dias 28/09/11 (turno
manhã), 06/10/11 e 07/10/11, ambas no turno da noite.

No dia 28/09/11 (quarta-feira), no horário de 9h45min às 10h10min foi realizada,
com a autorização do professor responsável, a entrevista quantitativa junto aos
alunos do 8° período do curso de Administração de E mpresas, turno manhã. Os
alunos receberam todas as orientações com relação ao TCLE, conforme ANEXO C,
mais o questionário que foi respondido. Foram respondidos um total de 20
questionários apenas no período da manhã.

Para aplicação dos questionários nas turmas do turno da noite, foi difícil definir uma
data e horário, muitos alunos realizavam trabalhos na biblioteca ou faziam alguma
atividade prática em sala de aula. A dificuldade se repetiu no início da semana
subsequente, conseguindo-se agendar uma data e horário somente no dia 06/10/11.
Com a autorização do professor responsável, foram aplicadas mais 21 (vinte e uma)
pesquisas junto aos alunos presentes, no horário das 19h15min às 19h 45min. Eles
também receberam todas as orientações com relação ao TCLE, conforme ANEXO
C, e o questionário que foi respondido. Ainda restavam 36 questionários para serem
aplicados e, finalmente, no dia 07/10/11, conseguiu-se realizar todas 77 entrevistas,
conforme definido na metodologia. Vale ressaltar que durante a realização das
pesquisas, houve o acompanhamento de uma pedagoga do núcleo de EaD.
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Dos 77 entrevistados, todos participaram da pesquisa quantitativa (APÊNDICE B).
Apenas 2 alunos do total de setenta e sete, nunca realizaram nenhuma disciplina
virtual, ou seja, menos de 0,5% (meio por cento), o que foi considerado pelo
pesquisador um fato no mínimo curioso.

O QUADRO 9 mostra quais foram as competências requeridas mencionadas de
forma clara nas respostas das entrevistas qualitativas e suas respectivas origens.
QUADRO 9: Competências requeridas identificadas
na entrevista qualitativa
Competências requeridas Competência originada da
identificadas
Autodisciplina

resposta da pergunta
3ª

Autonomia

9ª

Colaborativo

1ª

Comprometimento

2ª, 5ª e 8ª

Comunicação

4ª

Facilidade de entender

8ª

Flexibilidade - Adaptação

2ª

Liderança

8ª

Organização

3ª

Planejamento

2ª, 5ª e 8ª

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

O QUADRO 9 auxiliou a elaboração das perguntas estruturadas sobre as
competências existentes e requeridas do questionário quantitativo.

4.2.1 Apresentação e análise dos resultados da pesquisa quantitativa

Para a realização da pesquisa, foi igualmente utilizada, como instrumento de coleta
de dados, a aplicação de questionário. A utilização do questionário foi para conhecer
e entender melhor o universo dos alunos virtuais em uma IES particular de BH que
compuseram a amostra desta pesquisa. Deste modo, tornou-se possível gerar
respostas comparáveis e afirmar a sua concordância.
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As competências existentes apresentadas nas entrevistas qualitativas serviram de
base para a formulação das questões da pesquisa quantitativa. Também foram
extraídas e adaptadas competências das literaturas de Gramigna, Dutra, Leme,
Vasconcelos e Fleury; Fleury, Silva, dentre outros autores que complementam o
referencial teórico.

Os dados, obtidos após a pesquisa, foram devidamente tabulados, sendo
representados com percentuais apresentados em tabelas e graficamente conforme
amostra.

A análise foi feita por meio de pesquisas descritivas com análises comparativas,
realizadas juntamente com o embasamento teórico, analisando e verificando as
competências existentes e requeridas dos alunos que cursam disciplina à distância
em curso presencial.

GRÁFICO 1: Como aluno virtual, me considero uma pessoa automotivada.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Conforme resultados do GRÁFICO 1, a maioria dos alunos concorda em parte,
sendo representada 36 dos respondentes com percentual de 48,0%.

Já 19

respondentes discordam plenamente representando percentual de 25,3%. Os alunos
que concordam totalmente foram 11, com percentual de 14,7%. E finalizando,
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apenas 9 discordaram totalmente representando a minoria dos respondentes com
percentual de 12,0%.

Dentre os importantes fundamentos do aluno virtual, destacam-se que eles têm
automotivação e autodisciplina, assim como a responsabilidade de participar ao
docente e aos demais as dificuldades que aparecerem. (PALLOFF; PRATT, 2004).

GRÁFICO 2: Como aluno virtual, me considero uma pessoa colaborativa.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Conforme resultados do GRÁFICO 2, a maioria dos alunos concorda em parte,
sendo que 37 dos respondentes representam um percentual de 49,3%.

Já 18

respondentes discordam em parte representando percentual de 24,0%. Os alunos
que concordam totalmente foram 16 dos respondentes com percentual de 21,3%. E
a minoria, com 4 respondentes, totalizaram 5,3% discordando totalmente.

Para melhor entender e poder analisar esta questão, faz-se necessário entender o
que

é

aprendizagem

colaborativa.

Segundo

Morgado

(2001,

p.

127),

a

aprendizagem colaborativa é "um tipo de aprendizagem que resulta do fato dos
indivíduos trabalharem em conjunto, com objetivos e valores comuns, colocando as
competências individuais ‘a serviço’ do grupo ou da comunidade de aprendizagem".
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Paz (2001, apud SILVA, 2006) explica que a aprendizagem colaborativa é:
Uma atividade na qual os participantes constroem cooperativamente um
modelo explícito de conhecimento. [Esta construção cooperativa de
conhecimento é possível porque,] em contextos de ambientes virtuais
online, onde o tempo é maleável, é possível um melhor preparo e maior
reflexão sobre aquilo que se expõe e também redigir um texto várias vezes
antes de coloca-los aos demais. E, lembrando o que diz Ausubel, Souza
coloca que o mais importante na aprendizagem é o que o individuo já sabe,
pois com base no que conhece é que ele significa o novo e constrói seus
novos conhecimentos. (Paz 2001, apud SILVA, 2006, p.231).

Os alunos que possuem aprendizado colaborativo ou em grupo baseiam-se num
modelo centrado, promovendo conhecimento dinâmico nas atividades e na
significação dos propósitos comuns do grupo. Harasim; Calvert; Groeneber (1997)
destacam ainda que:
Os processos de conversação, múltiplas perspectivas e argumentação que
ocorrem nos grupos de aprendizagem colaborativa, podem explicar porque
é que este modelo de aprendizagem promove um maior desenvolvimento
cognitivo do que o que é realizado em trabalho individual pelos mesmos
indivíduos. (HARASIM; CALVERT; GROENEBER 1997, p. 150-151).

Vasconcelos (2008) acrescenta, ainda, que esse processo cognitivo constitui a base
para o desenvolvimento das competências individuais.
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GRÁFICO 3: Autodisciplina do aluno virtual.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Conforme resultados do GRÁFICO 3, esta questão avalia qual é o grau de
percepção do aluno virtual referente à sua autodisciplina. A maioria dos
respondentes, totalizando 33 e com percentual de 44,0%, sendo a maioria,
concordam em parte quanto a sua autodisciplina perante as aulas virtuais. Seguido
de 29,3%, que representam 22 respondentes, que concordam totalmente. Já 12
respondentes discordam em parte com percentual de 16,0%. Finalizando e sendo a
minoria dos respondentes, 8 representam 10,7% dos respondentes.

Vale observar que, nesta questão, apesar da disparidade nas respostas, 76,3%
concordam em parte ou totalmente, e 26, 7% discordam em parte ou totalmente, o
que gera certa preocupação, pois esse número representa aproximadamente 20
alunos da população pesquisada, ou seja, ratificando 26,7% dos respondentes não
têm autodisciplina.
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GRÁFICO 4: Líder capaz de gerir equipe na solução de problemas.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

A pergunta mediante os problemas que podem acontecer durante as disciplinas
virtuais, considero-me um líder capaz de gerir a equipe na solução dos problemas.
Esse questionamento, segundo dados apresentados no GRÁFICO 4, mostrou um
percentual de 56,0% dos respondentes, totalizando 42 como a maioria que
concordam em parte. Por essa questão, percebeu-se que a maioria encontra-se
compatível na liderança perante os colegas virtuais e de mesmas disciplinas.
Seguido por 18 respondentes em uma diferença considerável, sendo apresentado
um percentual de 24,0%, que afirmam concordar totalmente. 12,0%, em um total de
9 respondentes, discordam em parte. Apenas 6 respondentes, com percentual de
8,0%, discordam totalmente.

Um dos elementos que compõem a competência é a liderança, ou seja, capacidade
para canalizar esforços grupais de forma a atingir ou superar os objetivos
organizacionais, estabelecendo um clima motivador, a formação de parcerias e
estimulando o desenvolvimento da equipe. (GRAMIGNA, 2007).
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GRÁFICO 5: Organização e planejamento do aluno virtual
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

A organização e o planejamento fazem parte de importantes competências
individuais, conforme afirma Vasconcelos (2008). Assim a pesquisa apresenta, de
acordo com os dados resultantes do GRÁFICO 5, um percentual de 48,0% que
equivalem a 36 respondentes que concordam em parte com isso. Já 24
respondentes, um percentual de 32%, concordam totalmente, sendo opiniões
diferentes, mas próximas quanto às competências. Os respondentes, que discordam
em parte são 11, com percentual de 14,7%. Uma minoria discorda totalmente,
entretanto, é representado por apenas 4 respondentes com um percentual de 5,3%.

A capacidade de planejar é uma competência considerada universal. A organização
e o planejamento fazem parte das competências, sendo importantes suportes. A
capacidade para planejar as ações para o trabalho, deve-se atingir os resultados por
meio do estabelecimento de prioridades, metas tangíveis, mensuráveis e dentro de
critérios de desempenho válidos. (GRAMIGNA, 2007).

No ordenar e no planejar em um ambiente virtual, assim como em grupos de
estudos,

deve

haver

prioridades

sequenciais

e

forma

de

execução

ou

implementação de tarefas ou ações com a finalidade de facilitar e atingir os objetivos
propostos. Sendo assim, o melhor processo para que isto possa acontecer no
âmbito virtual de aprendizagem deve ser manter o local de estudos organizado, ou
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seja, criar meios na própria web de acesso, assim como organizar as atividades
conforme cada disciplina, tempo de entrega, grupo, dentre outros. Definir um tempo
específico para conseguir estar em dia com as atividades acadêmicas e planejar e
priorizar estas atividades, utilizando o tempo de modo eficaz. (LEME, 2005).
No GRÁFICO 6, apresenta-se o comprometimento na realização das atividades da
disciplina virtual, e novamente, a maior parte dos respondentes, totalizando 33,
aderem à opinião de concordarem em parte sendo representados com percentual de
44,0%, seguido por 31 respondentes que concordam totalmente com isso, sendo
representados com 41,3%. Já a minoria, novamente, dá um parecer sequenciado
das perguntas anteriores, isto é, 7 respondentes com 9,3% discordam em parte e 4
respondentes 5,3% discordam totalmente.

GRÁFICO 6: Comprometimento na realização de disciplina(s) virtual(is)
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

“O aluno virtual deve se comprometer consigo e com o grupo no qual irá participar
gerenciando o tempo dedicado para a realização das tarefas solicitadas”.
(PALLOFF; PRATT, 2005, p.33).

Partindo dos dados detectados neste questionamento, o aluno virtual deve estar
comprometido com objetivos da disciplina e com o curso escolhido, tomando
providências necessárias para que seja cumprido o prazo determinado pelo corpo
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docente, e desta forma estabelecendo metas para cumprir os compromissos e se
sairem bem.
A iniciativa é um ponto fundamental para o aluno acadêmico, principalmente no que
concerne à comunidade virtual. Ao analisar o GRÁFICO 7, vê-se que 43 de
respondentes concordam em parte com isso, sendo representados com percentual
de 57,3%, seguido por 22 respondentes representados com 29,3% que concordam
totalmente.

GRÁFICO 7: Como aluno virtual, tenho iniciativa.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Para Cripe e Mansfield (2003, p.110), a competência iniciativa é “identificar o que
precisa ser feito e fazer antes de ser solicitado ou antes que a situação exija.”.

No entanto, a opinião subdividiu-se em porcentagens iguais 6,7%, em que os
respectivos respondentes de cada questão, 5 discordam totalmente e 5 discordam
em parte.

Ao analisar o GRÁFICO 8, a questão quanto à flexibilidade do aluno virtual e sua
adaptação, assim como a mudança no horário de estudo ou, ainda, a mudança no
layout virtual de aprendizagem, houve um parecer com percentual pouco
considerável abrangendo a grande maioria dos respondentes. Os que concordam
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em parte com esta afirmação são 39 dos respondentes, sendo representados com
52,0%. Os que concordam totalmente seguem com 25,3%, sendo representados
com 19 respondentes. E somente 13 deles com percentuais de 17,3% discordam
em parte e, com 5,3% de percentuais, 4 dos respondentes discordam totalmente.

GRÁFICO 8: Flexibilidade do aluno virtual mediante necessidade de adaptação.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Cabe destacar que o aluno virtual, através da flexibilidade, no que concerne ao
ambiente online, recorre à responsabilidade. No entanto, é de responsabilidade
deste aluno informar ao docente e aos quais quaisquer dificuldades que aparecerem
durante este método. Ao adverso da sala de aula clássica, em que o docente está
apto para reconhecer rapidamente quem poderia ter dificuldade, os sinais de
problema de um aluno virtual são distintos, porém mais evidentes. (PALLOFF;
PRATT, 2004).

A capacidade de adaptação e flexibilidade são competências que têm habilidade
para adaptar-se oportunamente às diferenças exigências do meio, sendo capaz de
rever a postura diante de novas realidades (GRAMIGNA, 2007).

Percebeu-se que o aluno virtual deve-se adaptar às mudanças e às necessidades
emergentes, revendo sua postura mediante situações e fatos que ocorrem na EaD.
A flexibilidade auxilia os alunos a rever opinião/conceitos mediante argumentações
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convincentes, tais como postura flexível quando a idéia não é a que prevalece,
assim como aceitar opiniões, sugestões de mudanças, predisposição para executar
as atividades conforme determinação de prazos das entidades educacionais de EaD
e, principalmente, ser flexível ao implantar mudanças necessárias (LEMES, 2005).

A flexibilidade pode envolver a variedade das atividades do curso para definir todos
os modos e metodologias utilizadas na aprendizagem, assim como proporcionar o
empenho adicional desses alunos virtuais, com abordagens multíplices aos assuntos
estudados. Outro fator importante da flexibilidade é negociar as diretrizes do curso
com os alunos ou acadêmicos, para que venha a ser provida sua participação.
Incluir também a web como ferramenta é um modo de recorrer ao conhecimento e
estimular os alunos para que possam examinar e procurar alusões que possam
partilhar (GRAMIGNA, 2007).

O autodesenvolvimento auxilia o aluno virtual no processo do conhecimento. Assim,
o GRÁFICO 9 apresentou 39 de respondentes com 52,0% de percentuais que
concordam em parte, com uma diferença em potencial daqueles respondentes que
totalizaram 15, sendo apresentados com 20,0%. Com 18,7%, os 14 respondentes
discordam em parte e apenas 7 discordam totalmente, sendo representados com
percentual de 9,3%.

GRÁFICO 9: Como aluno virtual, possuo autodesenvolvimento.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.
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Litto; Formiga et al (2009) explicam que a EaD é, atualmente, um método de ensino
muito utilizado pelos alunos, dando oportunidade a eles de se autodesenvolverem
por meio de participação em videoconferências, projetos e cursos online;
desenvolvendo redes de conhecimento, troca colaborativa, e permitindo, assim,
maior interatividade.

As competências, o autodesenvolvimento e a gestão de conhecimento são a
capacidade de aceitar as próprias necessidades de desenvolvimento e de investir
tempo e energia no aprendizado. (GRAMIGNA, 2007).

Outro desdobramento da mensuração do desenvolvimento é o estímulo ao
autodesenvolvimento. Na medida em que as pessoas podem medir seu próprio
desenvolvimento, elas buscarão formas de aprimoramento profissional. (DUTRA,
2001).

Ao questionar sobre o dinamismo quanto à realização das disciplinas virtuais,
apresentados no GRÁFICO10, 29 dos respondentes afirmaram que concordam em
parte, sendo representada com percentuais de 38,7%. Em contrapartida, 21 dos
respondentes discordam em parte totalizando 28,0%. Já 25,3% concordam
totalmente que equivale a 19 respondentes e 8,0% discordam totalmente, sendo 6
respondentes.
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GRÁFICO 10: Dinamismo do aluno virtual durante a realização de disciplinas.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Para Gramigna (2007), iniciativa e dinamismo são competências que demonstram
envolvimento e comprometimento com o trabalho, bem como iniciativa para ação
discordando assim, com os resultados apresentados. Sabe-se, no entanto, que o
dinamismo está relacionado diretamente ao empreendedorismo e às teorias
motivacionais. Dentre as habilidades que os alunos possam ter, devido ao
dinamismo, podem ser observadas especialmente:
• Iniciar a ação.
• Colocar projetos em prática.
• Envolver alunos pela ação.
• Manter a energia diante de trabalhos que exigem maior dedicação.
• Encarar novos desafios com motivação.
• Manter o clima de produtividade da equipe.
• Estimular e fazer com que os demais alunos também se tornem dinâmicos.
O dinamismo traz atitudes que demostram automotivação, autoestima, domínio do
medo de errar, proporciona bom humor, apresenta disponibilidade para ajudar e
participar. Do mesmo modo, demonstra interesse pelo novo, assim como mobilidade
para mudar quando surge uma situação nova, flexibilidade de ideias e,
principalmente, gosto por iniciar as ações. (GRAMIGNA, 2007).
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Ao refletir sobre as análises críticas dos alunos virtuais quanto ao conteúdo da
disciplina, o resultado, exposto no GRÁFICO 11, mostra que 38 respondentes
discordam

totalmente

representando

50,7%.

24

respondentes

concordam

totalmente, representando 32,0%. E 12 respondentes discordam em parte, com
percentual de 16,0% e apenas 1 respondente concordou em parte com percentual
de 1,3%.

GRÁFICO 11: Capacidade de fazer análise critica do conteúdo da disciplina.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

O processo de analisar constitui-se de uma competência de abstração e concretude
que assume o comportamento de ser capaz de identificar os elementos, as relações
e os princípios para resolver problemas (GRAMIGNA, 2007).
Com relação à pessoa resiliente, capaz de superar os problemas e seguir em frente,
os resultados apresentados no GRÁFICO 12 constataram que 42 dos respondentes
concordam em parte, o que representa 56,0%, concordaram totalmente 26
respondentes com 34,7%. Os que discordam em parte totalizaram 5 respondentes
com 6,7%. E apenas 2 respondentes discordaram totalmente com 2,7%.
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GRÁFICO 12: Aluno resiliente capaz de superar os problemas e seguir em frente.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Segundo Braga (2007), a resiliência pode ser definida como a capacidade de
recuperação de uma pessoa, quando ela é submetida às adversidades da vida,
como as violências, decepções, catástrofes ou mesmo às pressões do dia a dia.
Ainda para Braga (2007), um dos fatores da resiliência é a capacidade da pessoa
garantir sua integridade, mesmo nos momentos mais críticos.

Entende-se que a resiliência do aluno traz para si competências para não atuar
precipitadamente e a propensão em interceder aos ímpetos e às emoções; o
controle dos impulsos; o otimismo; a análise do ambiente; a autoeficácia e a
capacidade de conectar antecipadamente a outras pessoas.
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GRÁFICO 13: Na realização de disciplinas virtuais tenho capacidade de interpretação
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Ao analisar quanto à realização de disciplinas virtuais e à capacidade de
interpretação que o aluno possa ter, foi constatado, conforme mostra o GRÁFICO
13, que 37 respondentes concordam em parte com 49,3%. 32 respondentes
concordam totalmente com 42,7% e apenas 6 respondentes discordam em parte
com 8,0%. No entanto, vale observar que nenhum dos respondentes discordou
totalmente desta situação, mostrando que, de modo geral, todos concordam, ou
seja, 92% concordam.

GRÁFICO 14: Capacidade de raciocínio analítico satisfatório
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.
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A capacidade de raciocínio analítico satisfatória é uma competência que apresentou
os resultados, expostos no GRÁFICO 14 e identificou que 39 respondentes
concordam em parte com 52,0%. E 26 respondentes concordam totalmente com
34,7%, os que discordaram em parte totalizaram 8 respondentes desta pesquisa
com 10,7% e finalizando 2 respondentes discordaram totalmente com 2,7%.

Para Cripe e Mansfield (2003, p.98), o raciocínio analítico “é a habilidade em lidar
com um problema usando uma abordagem lógica, sistemática e sequencial.”.

Ao analisar a capacidade de aprendizagem do aluno virtual, o GRÁFICO 15 mostra
que 30 respondentes concordaram em parte com

40,0%.

Seguidos

de

22

respondentes que concordaram totalmente, com 29,3%. Os que discordaram em
parte totalizam 18 dos respondentes com 24,0%. E apenas 5 respondentes
discordaram totalmente com 6,7%.

GRÁFICO 15: Capacidade de aprendizado nas disciplinas virtuais.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Segundo Martins (2011), “só desenvolvemos a capacidade de aprender, quando
aprendemos a pensar. Só pensamos bem quando aprendemos métodos e técnicas
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de estudo. É este fator que garante, pois, a capacidade de auto-aprendizagem do
aluno.”.

Observou-se que os alunos virtuais, são em sua maioria, 69,3%, responsáveis pela
estrutura de seu método de aprendizagem, e os demais, cerca de 31,7%, precisam
entender como se aprende. No entanto, pode-se fazer necessária a aplicação de
técnicas àqueles que possuem dificuldades para tal ação e competência, sendo
sugerida ao núcleo de EaD particular atenção às revisões do conteúdo estudado,
anotações, revisões de tópicos alcançados anteriormente, bem como sua
contextualização aos temas relacionados, desenvolvimento de modelos que
organizem a informação de modo que elas tenham um significado pessoal ou
associação de novas informações a assuntos já aprendidos para a aplicação do
conhecimento em uma situação mais complexa e difícil.

Ao analisar a interatividade dos alunos que cursam disciplinas virtuais, conforme
mostra o GRÁFICO 16, apurou-se que 32 concordam em parte com 42,7%. E 21 dos
respondentes discordam em parte com 28,0%. Já 16 respondentes concordam
totalmente com 21,3%. E apenas 6 respondentes discordam totalmente com 8,0%.

GRÁFICO 16: Como aluno virtual me considero uma pessoa interativa
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.
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A interatividade, assim como a capacidade de aprendizado, são competências de
suporte elencadas para a fase de mapeamento. A capacidade para interagir com
pessoas apresenta facilidade para ouvir, processar e compreender a mensagem,
facilidade para transmitir e argumentar com coerência e clareza, promovendo
feedback sempre que necessário. (GRAMIGNA, 2007).
Ao analisar a visão sistêmica na realização de disciplina(s) virtual(ais) ao aluno,
como mostra o GRÁFICO 17, pode-se comprovar que 34 respondentes concordam
em parte, 34 com 45,3%. Já 22 respondentes concordam totalmente com 29,3% e
14 respondentes discordam em parte com 18,7%. Finalizando, 5

respondentes

discordam totalmente com 6,7%.

GRÁFICO 17: Visão sistêmica na realização de disciplina(s) virtual(is)
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

A visão sistêmica é a capacidade para perceber a interação e a interdependência
das partes que compõem o todo, visualizando tendências e possíveis ações capazes
de influenciar o futuro (GRAMIGNA, 2007).

Entende-se que, por meio da visão sistêmica, é mais fácil identificar os impactos de
uma ação. No entanto, a maior parte dos entrevistados não concordou efetivamente
com esse dado exprimindo outras opiniões. Os alunos virtuais não conseguiram
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perceber o impacto da atividade que realizam neste processo de EaD, assim como
compreender o processo da faculdade em que faz a disciplina virtual (LEME, 2005).
Ao pesquisar se o aluno virtual se considera uma pessoa autônoma, ou seja, com
capacidade de agir por conta própria, o GRÁFICO 18 demonstra que 36
respondentes concordam totalmente com 48,0%, 28 respondentes concordam em
parte, com 37,3% e 9 respondentes discordam em parte, com12,0% e apenas 2
respondentes discordam totalmente, com 2,7%, ou seja, 64 respondentes
concordam totalmente ou em parte que são pessoas autônomas.

GRÁFICO 18: Aluno autônomo, ou seja, com capacidade de agir por conta própria.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Segundo Cripe e Mansfield (2003), a autonomia é a capacidade de tomar decisões
mais rápidas e maior agilidade nas respostas. As pessoas que têm autonomia, criam
maior autoconfiança e maior disposição de ânimo.

95

GRÁFICO 19: Como aluno virtual, me considero uma pessoa sensata.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Ao analisar a sensatez do aluno virtual, o GRÁFICO 19 mostra que 39 respondentes
concordam totalmente com 52,0%. Já 31 respondentes concordam em parte com
41,3%. Apenas 5 respondentes discordaram em parte com 6,7%. No entanto, cabe
observar que nenhum dos respondentes discordou totalmente, sendo assim, de uma
forma ou de outra, cerca de 90% dos respondentes se consideram sensatos.

Outro ponto da pesquisa foi analisar o espírito de decisão do aluno virtual, mostrado
no GRÁFICO 20, onde se pode verificar que 41 respondentes concordam em parte
com 54,7%. 28 dos respondentes concordaram totalmente, representando 37,3%. Já
5 respondentes discordaram em parte, representado 6,7% e somente 1 respondente
discordou totalmente com 1,3%. Observa-se que 69 alunos, de uma população total
de 77 respondentes, concordam em parte ou totalmente com a pergunta realizada,
ou seja, 69 discentes consideram que têm espírito ou tomada de decisão.
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GRÁFICO 20: Como aluno virtual, me considero uma pessoa com espírito/tomada de
decisão.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Segundo Gramigna (2007, p.116), tomada de decisão “é a capacidade para
selecionar

alternativas

implementando

de

soluções

forma

sistematizada

adequadas

diante

de

e

perspicaz,
problemas

obtendo

e

identificados,

considerando limites e riscos.”

Para McMauley (1989 apud GRAMIGNA 2007, p.24), espírito de decisão é ”atuar
com rapidez, de forma aproximativa e com precisão”.
Com referência à sensibilidade como uma competência, a mesma foi investigada
junto aos alunos que fazem uma ou mais disciplinas virtuais e os mesmos
consideram-se pessoas sensíveis mediante os problemas do dia a dia, conforme
apresentado no GRÁFICO 21. Foi percebido que 37 respondentes concordaram em
parte com percentuais de 49,3%. Seguido de 17 respondentes que concordam
totalmente com percentuais de 22,7% e 15 respondentes que discordaram em parte
com 20,0%. Apenas 6 respondentes discordaram totalmente com 8,0% de
percentuais.
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GRÁFICO 21: Sensível mediante aos problemas do dia a dia.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Na visão de McMauley (1989 apud GRAMIGNA 2007, p.24), ter sensibilidade é
“demonstrar

interesse

pelos

colaboradores

e

sensibilidade

perante

suas

necessidades.”. Entende-se que a sensibilidade do discente, é saber lidar perante os
seus problemas do dia a dia.
Do mesmo modo, verificou-se, também, quanto à tolerância ao estresse,
apresentado no GRÁFICO 22. Dos entrevistados, 38 respondentes concordam em
parte, o que representa 50,7%. 18 respondentes discordam em parte e são
representados em

24,0%. Outros 10 respondentes concordam totalmente, sendo

representados com 13,3% e 9 respondentes discordaram totalmente e são
representados em 12,0%.
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GRÁFICO 22: Tolerância ao estresse
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Segundo Quinn et al (2004, p. 269), “o estresse pode prejudicar a capacidade e
disposição dos funcionários para desincumbirem-se de suas atribuições, na medida
em que reduz suas habilidades cognitivas, nível de energia e motivação, além de
sua capacidade de se relacionarem com os colegas.”

GRÁFICO 23: Estabilidade diante do estresse do dia-a-dia.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.
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Ao analisar a estabilidade diante do estresse do dia a dia do aluno virtual, conforme
dados do GRÁFICO 23, constatou-se que 45 respondentes concordam em parte,
representando

60,0% das entrevistas. Seguido dos 13 respondentes que

concordam totalmente com 17,3% e 12 respondentes que discordam em parte com
16,0%. Somente 5 respondentes discordam totalmente com 6,7%.

GRÁFICO 24: Poder de síntese
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

O poder de síntese é uma competência, apresentada nos resultados do GRÁFICO
24, que avalia o poder de síntese do aluno virtual, sendo verificado que 41 dos
respondentes concordaram em parte, representando 54,7%. Os 22 respondentes
concordaram totalmente, representando 29,3% e 6 respondentes discordaram
totalmente e outros 6 discordaram em parte, sendo que os respectivos
representaram 8,0% de percentuais.

A síntese é uma competência dos tipos de comportamentos referentes à abstração
ou concretude. No que concerne à síntese, o comportamento, nesta situação,
propicia ao aluno ser capaz de produzir uma obra pessoal, após ter concebido um
plano de ação (GRAMIGNA, 2007).
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Compreende-se que a definição de perfis dos respondentes define as competências
existentes e básicas, necessárias neste grupo. Sendo assim, o QUADRO 10
sintetiza informações dos respondentes da pesquisa:

QUADRO 10 – Apresentação sintética do perfil dos respondentes

Dados
Sexo

Total do item
Masculino
Feminino
Total de respondente: 75

Frequência
37
38

Percentual
49,3%
50,7%

Faixa etária

Até 20 anos
De 21 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
Acima de 36 anos
Total de respondentes: 77

1
46
23
6
1

1,3%
59,7%
29,9%
7,8%
1,3%

Estado civil

Solteiro
Casado (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)
Total de respondentes: 77

63
12
2
0

81,8%
15,6%
2,6%
0,0%

01 disciplina

18

24%

02 disciplinas
03 disciplinas
04 disciplinas
05 e 06 disciplinas
07 e 08 disciplinas
Acima de 09 disciplinas
Total de respondentes: 75

22
12
12
6
4
1

29%
16%
16%
8%
5%
2%

Quantidade de disciplinas
Virtuais

** 02 alunos não cursaram nenhuma disciplina virtual.
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Gramigna (2002) observou que pessoas com perfis diferentes ocupam um mesmo
grupo estudantil com responsabilidades variadas quanto às suas atividades, assim
como às tarefas variadas. Contudo, deve-se evitar que o conjunto de competências
definidas subestime a possibilidade de iniciativas individuais apresentadas neste
grupo que venham a interferir na EaD.

101

Quanto aos elementos que compõem o perfil do aluno on-line “típico”, é geralmente
descrito como alguém que tem mais de 25 anos, como apresentado nesta pesquisa,
sendo maioria com 59,7%, está empregado, preocupado com o bem-estar social da
comunidade, com alguma educação superior em andamento, podendo ser tanto do
sexo masculino quanto do feminino (GILBERT, 2001).
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4.3

Comparação das

competências

requeridas

com

as competências

existentes.

Nas entrevistas qualitativas, foi possível identificar, de forma clara, algumas
competências mencionadas ao longo das entrevistas com os gestores. Essas
competências serão identificadas no QUADRO 11, a seguir. Com as competências
requeridas identificadas pelos gestores e a aplicação da pesquisa junto aos alunos
das competências existentes, foi feita uma comparação dos resultados obtidos e
uma análise dos mesmos.

O QUADRO 11 representa as competências requeridas identificadas na entrevista
qualitativa junto aos gestores e as competências existentes pelos alunos
entrevistados.
QUADRO 11 – Apresentação competências requeridas X competências existentes dos 75 discentes
pesquisados
Competências

Discordo

Discordo em

Concordo

Concordo

Média

Desvio

totalmente

parte

em parte

totalmente

ponderada

Padrão

(%)

(%)

(%)

(%)

Autodisciplina

10,7%

16,0%

44,0%

29,3%

2,92

0,94

Autonomia

2,7%

12,0%

37,3%

48,0%

3,31

0,79

Colaborativa

5,3%

24,0%

49,3%

21,3%

2,87

0,81

Comprometimento

5,3%

9,3%

44,0%

41,3%

3,21

0,83

Flexibilidade

5,3%

17,3%

52,0%

25,3%

2,97

0,80

8,0%

12,0%

56,0%

24,0%

2,96

0,83

5,3%

14,7%

48,0%

32,0%

3,07

0,83

requeridas versus
competências
existentes

-

Adaptação
Liderança
Organização

e

planejamento
Fonte: Dados da pesquisa, 2011.
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A competência de autonomia é aquela em que o aluno mostra capacidade de agir
por conta própria, ela apresentou o maior índice percentual com 48 % dos alunos
concordando totalmente e 37,3% concordando em parte, ou seja, somando-se as
duas categorias de respostas, totalizou 85,3%.

É importante ressaltar que, durante a entrevista qualitativa, uma das competências
mencionadas pelos gestores é a questão do aluno ser colaborativo. Na entrevista
quantitativa, realizada junto aos discentes, foram obtidos os seguintes resultados:
49,3% dos alunos concordam em parte, 21,3% concordam totalmente, ou seja, 53
alunos concordam em parte ou totalmente, e, 24 % dos alunos discordam em parte e
5,3% discordam totalmente, ou seja, 22 alunos discordam em parte ou totalmente.
Nota-se que essa competência necessária, identificada junto aos gestores,
representa 70,6 % de alunos colaborativos que concordam em parte ou concordam
totalmente.

Outra competência mencionada pelos gestores na entrevista qualitativa é a questão
de o aluno ter organização e planejamento. Na entrevista quantitativa junto aos
discentes, observou-se que a organização e o planejamento foram avaliados da
seguinte forma pelos discentes. Assim como os gestores pontuaram a organização e
o planejamento como competências existentes, 48% dos alunos disseram que
concordam em parte, 32% disseram que concordam totalmente, 14,7% dos alunos
discordam em parte e apenas 5,3% discordam totalmente. Observa-se que um total
de 15 alunos discorda em parte ou discorda totalmente e que um total de 60 alunos
concorda em parte ou concorda totalmente, ou seja, 80% dos discentes pesquisados
possuem organização e planejamento.

A competência requerida autonomia apresentou entre os discentes a melhor média
ponderada com 3,31 - seguida pela competência comprometimento com 3,21 e
organização e planejamento com 3,07.

A competência flexibilidade/adaptação, também, se destacou com 77,3% dos
respondentes marcando as categorias de respostas concordo em parte ou concordo
totalmente.
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Contudo, pode-se perceber que das 07 (sete) competências requeridas identificadas
pelos gestores na entrevista qualitativa, as mesmas apresentaram, na entrevista
quantitativa, um desvio padrão maior que 0,79. Destacam-se positivamente as
competências autonomia e comprometimento com 85,3%, somando-se as
categorias concordo totalmente e concordo em parte. Negativamente, destaca-se a
competência colaborativa, com 29,3% dos respondentes marcando discordo
totalmente ou discordo em parte.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo justificou-se pelas observações realizadas pelo pesquisador ao
longo dos semestres no qual foi tutor no núcleo de EaD da instituição pesquisada.

Por meio deste estudo de caso, foi possível interpretar dados pertinentes a respeito
das competências existentes e requeridas pelos discentes do 8° período do curso de
Administração de Empresas de uma IES particular de BH, como também, as
informações analisadas das entrevistas qualitativas realizadas junto aos gestores.

Para a definição da avaliação das competências existentes e requeridas, que
necessitam de uma atenção maior ou menor, foi definido o seguinte critério para o
levantamento dos fatores críticos: a somatória das categorias de respostas discordo
totalmente e discordo em parte. Caso o somatório das duas categorias de respostas
ultrapasse 25%(vinte cinco por cento), fica caracterizado possíveis pontos críticos.

Por sua vez, para a definição da avaliação das competências existentes que se
destacaram positivamente, foi definido outro critério: a somatória das categorias de
respostas concordo totalmente e concordo em parte, caso esses ultrapassem 85%
(oitenta cinco por cento), os mesmos ficam caracterizados como elementos de
destaque da pesquisa.

Das entrevistas qualitativas realizadas, foi possível identificar 7 (sete) competências
requeridas dos discentes, segundo o ponto de vista dos gestores entrevistados.
Notou-se em ambos os relatos das entrevistas, que uma das dificuldades mais
encontradas pelos discentes, ao cursar uma disciplina virtual, é o fato de, no
primeiro momento, possuir um modelo mental de aula presencial. Apesar dessa
dificuldade encontrada, os mesmos deixam claro que existem diferenças entre as
competências do aluno presencial para o aluno virtual. Conforme QUADRO 7 (p.
73), das 7 (sete) competências requeridas identificadas pelos gestores, a
competência de autodisciplina e a competência colaborativa, se destacam com um
resultado preocupante, uma vez que, ambas tiveram mais de 25% (vinte cinco por
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cento) na somatória das categorias de respostas discordo totalmente e discordo em
parte. Ressalta-se que a competência da autodisciplina, teve o desvio padrão de
0,94, ou seja, além de mostrar uma homogeneidade das respostas, foi considerado
o mais alto das 24 (vinte e quatro) competências existentes e requeridas
pesquisadas.

Para Le Boterf (2003, p.64), “a competência requerida e a competência real devem
ser distinguidas. A competência requerida é aquela esperada pela organização ou
cliente.”

Ainda com relação à análise das competências requeridas identificadas na entrevista
qualitativa, com relação aos critérios adotados pelo pesquisador, apenas as
competências de autonomia e comprometimento, podem ser destacadas como
resultados positivos encontrados na pesquisa. Na somatória das categorias de
respostas concordo totalmente e concordo em parte, ambas tiveram 85,3% (oitenta
e cinco vírgula três por cento) das respostas, ou seja, os alunos matriculados em
cursos

presenciais

e

que

cursam

disciplina(s)

virtual(is)

apresentam

as

competências de autonomia e compromentimento. Vale ressaltar novamente que
esta pesquisa foi aplicada aos alunos do 8° período do curso de Administração de
Empresas.

O QUADRO 12 apresenta uma visão geral das competências existentes dos
discentes pesquisados que necessitam de uma atenção maior pelo pesquisador,
segundo os critérios definidos pelo mesmo. Das 24 competências existentes e
requeridas pesquisadas, 10 competências necessitam de uma atenção maior, pois a
somatória das categorias de respostas discordo totalmente e discordo em parte são
maiores que 25%.

As competências que mais merecem destaque são: a

competência automotivação com 37,3% dos respondentes, dinâmica com 36% dos
respondentes, e a competência interatividade com 36% dos respondentes e a
tolerância ao estresse com 36% também.

O que chama mais a atenção é que em cada 10 respondentes, 3,6 não possuem
interatividade, 3,6 não têm dinâmica, 3,6 também não têm tolerância ao estresse, e,
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para finalizar, 3,73 alunos em cada 10 respondentes também não possuem
automotivação.

A competência interatividade, segundo Gramigna (2007, p.62), “é a capacidade para
interagir com as pessoas apresentando facilidade para ouvir, processar e
compreender a mensagem. Facilidade para transmitir e argumentar com coerência e
clareza, promovendo feedback sempre que necessário.”
QUADRO 12 – Apresentação das competências existentes dos discentes pesquisados que
necessitam de atenção maior
Competências

existentes

Discordo

Discordo em

Somatório das colunas

Desvio padrão das

totalmente

parte

discordo totalmente e

4 categorias de

(%)

(%)

discordo em parte

respostas

Autodesenvolvimento

9,3%

18,7%

28,0%

0,86

Autodisciplina

10,7%

16,0%

26,7%

0,94

Automotivada

12,%

25,3%

37,3%

0,88

Capacidade de aprendizado

6,7%

24%

30,7%

0,90

Colaborativa

5,3%

24,0%

29,3%

0,81

Dinâmica

8,0%

28,0%

36,0%

0,91

Interativa

8,0%

28%

36,0%

0,88

Sensibilidade

8,0%

20,0%

28,0%

0,86

Tolerância ao estresse

12,0%

24,0%

36,0%

0,86

Visão sistêmica

6,7%

18,7%

25,4%

0,87

que necessitam de atenção

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

O QUADRO 13, por sua vez, representa uma visão ampla dos resultados das
competências existentes dos discentes pesquisados que chamaram a atenção
positivamente do pesquisador. Das 24 competências existentes pesquisadas, 8
competências, ou seja, 1/3 (um terço) apresentam resultados muito satisfatórios,
considerando o critério de avaliação do pesquisador, que representa a somatória
das categorias de respostas concordo totalmente e concordo em parte maiores que
85% (oitenta cinco por cento).
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Conforme o QUADRO 13, as competências que mais se destacaram na pesquisa
quantitativa foram a sensatez, com 93% dos respondentes concordando em parte ou
totalmente, a capacidade de interpretação e o espírito/tomada de decisão com
92,0% dos respondentes, e enfim, a resiliência com 90,7% dos alunos concordando
em parte ou totalmente.

Segundo Braga (2007), não se pode dizer que uma pessoa resiliente é aquela que
suporta as adversidades, ela, também, tem seu objetivo e não o perde, mesmo que
seja submetida a situações de pressão. Observou-se na pesquisa que 90,7% dos
respondentes possuem essa competência denominada resiliência, ou seja, na
maioria, os respondentes são capazes de superar as diversas pressões do ambiente
interno e externo, e ainda manterem o foco.
QUADRO 13 – Apresentação das competências existentes dos discentes pesquisados
que chamaram a atenção positivamente
Competências

existentes

Concordo

Concordo

Somatório das colunas

Desvio padrão das

que chamaram a atenção

em parte

totalmente

concordo em parte e

04 categorias de

(%)

(%)

concordo totalmente

respostas

37,3%

48,0%

85,3%

0,79

de

49,3%

42,7%

92,0%

0,63

Capacidade de raciocínio

52,0%

34,7%

86,7%

0,73

44,0%

41,3%

85,3%

0,83

54,7%

37,3%

92,0%

0,65

Iniciativa

57,3%

29,3%

86,6%

0,79

Resiliência

56,0%

34,7%

90,7%

0,69

Sensatez

41,3%

52,0%

93,3%

0,62

positivamente

Autonomia
Capacidade
interpretação

analítico satisfatório
Comprometimento
Espírito/tomada

de

decisão

Fonte: Dados da pesquisa, 2011.

Considera-se a competência capacidade de interpretação uma surpresa, levando-se
em consideração ter escutado inúmeras vezes por parte dos discentes que os
mesmos tinham visualizado ou lido a informação, mas não a interpretaram da forma
correta. Outro quesito que chama a atenção do pesquisador é o comprometimento,
uma vez que ele observou, em momentos contínuos, discentes deixando de fazer ou
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entregando atividades e exercícios avaliativos em data posterior à definida pelo tutor
para a entrega no AVA.

Outros resultados da pesquisa, que também surprenderam o pesquisador, devido às
experiências obtidas como tutor no passado, foram as competências de autonomia,
iniciativa e sensatez, conforme os critérios adotados pelo próprio autor.

O resultado desta pesquisa permitiu ilustrar, por meio dos dados estatísticos, uma
visão macro tanto para o pesquisador, quanto para o gestor do curso de
Administração de Empresas e os gestores da EaD, quais são as competências
existentes e requeridas dos discentes que cursaram ou cursam uma ou mais
disciplina(s) virtual(is) na instituição, ou seja, descreveu as características da
população pesquisada, em específico, os alunos do 8° período do curso de
Administração de Empresas.

5.1 Limitações da Pesquisa

Uma das limitações da pesquisa, a princípio, foi a necessidade de passar pela
aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa como foi dito na metodologia.
Depois de aproximadamente uns 15 dias, saiu o resultado da aprovação do projeto
de pesquisa. No primeiro momento, a aprovação estava pendente, o que gerou uma
certa ansiedade e nervosismo junto ao pesquisador. O Comitê de Ética em Pesquisa
em uma das pendências solicitadas, pediu que o pesquisador obtivesse autorização
da Pró-reitoria Acadêmica para a realização da pesquisa e outra autorização junto
ao núcleo de EaD para que uma pedagoga do núcleo acompanhasse a aplicação
dos questionários da pesquisa junto com o pesquisador.

Conforme apontados nas considerações finais, alguns resultados da pesquisa
surpreenderam o pesquisador: talvez se a pesquisa fosse aplicada aos alunos do 4°
ou 5° período do curso de Administração tivesse tid o o resultado esperado pelo
pesquisador, segundo as observações levantadas na problematização.
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Diante das limitações expostas, as autorizações foram obtidas e a pesquisa foi
concluída seguindo as exigências estipuladas pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Dessa forma, a pesquisa gerou resultados satisfatórios a partir dos dados coletados.

5.2 Sugestões para novas pesquisas

Seria importante a realização de novas pesquisas como esta para os demais cursos
de graduação e tecnológicos desta instituição de ensino superior de BH, tendo como
público alvo, os alunos do último período de cada curso. Por meio da realização
dessas novas pesquisas, seria possível realizar um comparativo entre as
competências existentes e requeridas dos alunos de cada curso e, em conjunto com
as demais coordenações e o núcleo de EaD, criar um plano de ação conjunta para
nivelar as necessidades de desenvolver possíveis competências nesses discentes.

Pode-se também, com uma adaptação do atual modelo do questionário estruturado
da pesquisa quantitativa (APÊNDICE B), aplicar uma pesquisa interna junto aos
alunos ingressantes de cada curso (graduação ou tecnológico), como forma de
avaliar as competências apresentadas por cada aluno no início de sua carreira
acadêmica. Levando-se em consideração que muito se questiona a qualidade do
ensino fundamental brasileiro, pode-se utilizando-se estas pesquisas, encontrar
determinadas fragilidades em determinados grupos de pessoas e criar planos de
ação, como, por exemplo, cursos de extensão ou oficinas para que se possam
trabalhar a habilidade, a atitude e o conhecimento desses respectivos capitais
intelectuais.

Como terceira e última sugestão para os cursos totalmente virtuais, o autor sugere a
aplicação deste modelo de questionário quantitativo, com as devidas adaptações,
para os alunos iniciantes de cada curso 100% a distância. Além do resultado dos
dados obtidos e a análise dos mesmos ao longo dos anos, as coordenações
poderão, com base no questionário preenchido por cada aluno, desenvolver cursos
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ou oficinas virtuais de capacitação, trabalhando, em cada curso, as competências
básicas requeridas para aquele aluno que é 100% EaD. Dessa forma, as
coordenações de cada curso EaD poderiam diminuir o número de problemas
decorrentes ao longo dos semestres, e obter cada vez mais, resultados satisfatórios
com os egressos ao longo de cada ano.

Espera-se e entende-se que, devido à relevância do tema pesquisado, outros
pesquisadores possam dar continuidade com novas pesquisas baseadas no objetivo
geral deste trabalho, uma vez que, tem-se um universo enorme a ser pesquisado.
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APÊNDICE A
Questionário Qualitativo

Entrevista Nº ____________

Data: ____________

Entrevistado:__________________________________________
Cargo:_______________________________________________

1 - Quais são as características do aluno presencial que cursa disciplina virtual?
2 - Qual é a percepção do aluno presencial que cursa disciplina virtual? E suas
expectativas?
3 - Quais são as maiores dificuldades de um aluno que cursa uma disciplina virtual?
4 - O que vocês (gestores do núcleo de EaD) chamam de competência?
5 - Quais são as competências que um aluno deve ter para cursar uma disciplina
EaD?
6 - Existe diferença entre o perfil do aluno presencial que cursa disciplina virtual
daquele que cursa uma disciplina presencial? Quais?
7 - Existe diferença de competências entre o aluno presencial que cursa
disciplina virtual e aquele que cursa disciplina presencial? Quais?
8 - Descreva-me, quais devem ser as competências IDEAIS dos alunos virtuais, para
cursar disciplina(s) virtual(is)?
9 - Se o aluno for totalmente EaD o perfil do aluno é outro? Se sim, por quê?
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APÊNDICE B
Questionário Quantitativo
Entrevista Nº ____________

Data: ___________

Prezado aluno(a),
Este questionário faz parte da minha pesquisa que deve ser realizada para conclusão do curso de
Mestrado Profissional em Administração de Empresas junto à Fundação Pedro Leopoldo.
A pesquisa tem como objetivo verificar quais são as competências existentes e requeridas dos alunos
que cursam disciplinas virtuais no curso de graduação de Administração de Empresas em uma
instituição de ensino superior de BH, em específico, os alunos do 8° período, conforme legislação
aprovada pelo MEC.
Agradeço desde já sua resposta a este questionário. Solicito que você responda a TODAS as questões
com atenção, reproduzindo suas opiniões com a máxima fidelidade. Ressalto que as informações
serão mantidas sob sigilo e que sua identidade não será divulgada.

Parte I
A. Você já cursou disciplina virtual na instituição: ( ) SIM (
B. Desejo participar da pesquisa: ( ) SIM (

) Não

) Não

Se SIM, nas questões A e B, favor preencher o questionário abaixo:
C. Quantas disciplinas virtuais você já cursou no seu curso presencial de Administração de Empresas?
1.( ) 01 disciplina virtual
2.( ) 02 disciplinas
3.( ) 03 disciplinas
4.( ) 04 disciplinas
5.( ) 05 a 06 disciplinas
6.( ) 07 a 08 disciplinas
7.( ) Acima de 09 disciplinas

Nesta parte da pesquisa, gostaria de saber sua opinião a respeito das competências existentes dos
alunos que cursam disciplinas virtuais no curso de graduação de Administração de Empresas em uma
instituição de ensino superior de BH. Para estas questões você deve escolher uma única resposta
variando entre Discordo Totalmente e Concordo totalmente, marcando um X em cima da sua escolha.
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1

Como

aluno(a)

virtual,

me

considero

uma

pessoa

automotivada.
2

Como

aluno(a)

virtual,

me

considero

uma

pessoa

colaborativa.
3

Como aluno(a) virtual, me considero um aluno que tem
autodisciplina.

4

Mediante problemas que podem acontecer durante as
disciplinas virtuais, me considero um líder capaz de gerir a

5

equipe na asolução
de problemas.
Durante
realização
de disciplina(s) virtual(is), tenho
organização e planejamento.

6

Como

aluno(a)

virtual,

tenho

comprometimento

na

realização de disciplina(s) virtual(is).
7

8

Como aluno(a) virtual, tenho iniciativa.

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Durante a realização de disciplina(s) virtual (is), tenho
flexibilidade mediante alguma necessidade de adaptação,
como por exemplo, mudança no horário de estudo ou
mudança no layout do ambiente virtual de aprendizagem.

9

Como aluno(a) virtual, possuo autodesenvolvimento, ou
seja, invisto tempo e energia no aprendizado contínuo.

10 Como aluno(a) virtual, sou dinâmico(a) durante a realização
das disciplinas virtuais.
11 Durante a realização de disciplina(s) virtual (is), sou capaz
de fazer análise(s) crítica(s) do(s) conteúdo(s) da(s)
disciplina(s).
12 Como aluno(a) virtual, me considero uma pessoa resiliente,
capaz de superar os problemas e seguir em frente.
13 Na realização de disciplina(s) virtual(is), tenho capacidade
de interpretação.
14 Na realização de disciplina(s) virtual(is), tenho capacidade
de raciocínio analítico satisfatória.
15 Como aluno(a) virtual, tenho capacidade de aprendizado
(consigo aprender) nas disciplinas virtuais.

16 Como aluno(a) virtual, me considero uma pessoa interativa.

17 Possuo visão sistêmica na realização de disciplina(s)
virtual(is), compreendo o processo ao qual estou inserido.

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente
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18 Como aluno(a) virtual, me considero uma pessoa autônoma,
ou seja, com capacidade de agir por conta própria.
19 Como aluno(a) virtual, me considero uma pessoa sensata.

20 Como aluno(a) virtual, me considero uma pessoa com
espírito/tomada de decisão.
21 Como aluno(a) virtual, me considero uma pessoa sensível
mediante os problemas do dia a dia.
22 Como aluno(a) virtual, me considero uma pessoa com
tolerância ao estresse.
23 Como aluno(a) virtual, possuo

estabilidade diante do

estresse do dia a dia.
24 Como aluno(a) virtual, possuo poder de síntese.

Fonte:

Desenvolvido

pelo

autor,

questões

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

totalmente

em parte

em parte

totalmente

4,5,9,8,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23

adaptadas

de

Gramigna(2007); Leme (2005).
Parte II
Nesta parte do questionário, gostaría de saber alguns de seus dados socioeconômicos. Lembre-se de que estas
respostas serão mantidas em sigilo e não poderão ser usadas para identificar os respondentes. Mais uma vez,
agradeço sua participação nesta pesquisa.
25. Gênero:
a.( ) Masculino

b.( ) Feminino

26. Faixa etária:
a.( ) Até 20 anos b.( ) De 21 a 25 anos
36 anos

27.
a.(
b.(
c.(
d.(

Estado Civil:
) Solteiro(a)
) Casado(a)
) Divorciado(a)/separado(a)
) Viúvo(a)

c.( ) De 26 a 30 anos

d.(

) De 31 a 35 anos e. ( )Acima de
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ANEXO A

PORTARIA Nº 4.059, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004
(DOU de 13/12/2004, Seção 1, p. 34)

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto no art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
no art. 1o do Decreto no 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, resolve:
o

Art. 1 . As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização
pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de
disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-presencial, com
base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria.
o

§ 1 . Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semi-presencial como
quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem
centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos
organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de
comunicação remota.
o

§ 2 . Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou
parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga
horária total do curso.
o

§ 3 . As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no caput serão
presenciais.
o

§ 4 . A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não desobriga a
instituição de ensino superior do cumprimento do disposto no art. 47 da Lei no 9.394,
de 1996, em cada curso superior reconhecido.
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o

Art. 2 . A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir métodos e
práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de
informação e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como
prever encontros presenciais e atividades de tutoria.

Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das disciplinas
ofertadas na modalidade semi-presencial implica na existência de docentes
qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com
carga horária específica para os momentos presenciais e os momentos a distância.
o

Art. 3 . As instituições de ensino superior deverão comunicar as modificações
efetuadas em projetos pedagógicos à Secretaria de Educação Superior - SESu -, do
Ministério da Educação - MEC -, bem como inserir na respectiva Pasta Eletrônica do
Sistema SAPIEns, o plano de ensino de cada disciplina que utilize modalidade
semipresencial.
o

Art. 4 . A oferta de disciplinas na modalidade semi-presencial prevista nesta Portaria
será avaliada e considerada nos procedimentos de reconhecimento e de renovação
de reconhecimento dos cursos da instituição.
o

Art. 5 . Fica revogada a Portaria n. 2.253/2001, de 18 de outubro de 2001, publicada
no Diário Oficial da União de 19 de outubro de 2001, Seção 1, páginas 18 e 19.
o

Art. 6 . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TARSO GENRO
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ANEXO B

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005.Vide Lei no 9.394, de 1996

Texto compilado
Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o que dispõem os
arts. 8o, § 1o, e 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos.
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§ 1o

A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e

avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de
momentos presenciais para:

I - avaliações de estudantes;

II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;

III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação
pertinente; e

IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.

Art. 2o A educação a distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e
modalidades educacionais:

I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto;

II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996;

III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes;

IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:

a) técnicos, de nível médio; e

b) tecnológicos, de nível superior;
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V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas:

a) seqüenciais;
b) de graduação;
c) de especialização;
d) de mestrado; e
e) de doutorado.

Art. 3º A criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos e programas
a distância deverão observar ao estabelecido na legislação e em regulamentações
em vigor, para os respectivos níveis e modalidades da educação nacional.

§ 1o Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma
duração definida para os respectivos cursos na modalidade presencial.

§ 2o Os cursos e programas a distância poderão aceitar transferência e
aproveitar estudos realizados pelos estudantes em cursos e programas presenciais,
da mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas nos cursos e
programas a distância poderão ser aceitas em outros cursos e programas a
distância e em cursos e programas presenciais, conforme a legislação em vigor.

Art. 4o A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção,
conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo,
mediante:

I - cumprimento das atividades programadas; e

II - realização de exames presenciais.

§ 1o Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de
ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto
pedagógico do curso ou programa.
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§ 2o Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer sobre os
demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância.

Art. 5º Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos
por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional.

Parágrafo único. A emissão e registro de diplomas de cursos e programas a
distância deverão ser realizados conforme legislação educacional pertinente.

Art. 6º Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta
de cursos ou programas a distância entre instituições de ensino brasileiras,
devidamente credenciadas, e suas similares estrangeiras, deverão ser previamente
submetidos à análise e homologação pelo órgão normativo do respectivo sistema de
ensino, para que os diplomas e certificados emitidos tenham validade nacional.

Art. 7o Compete ao Ministério da Educação, mediante articulação entre seus
órgãos, organizar, em regime de colaboração, nos termos dos arts. 8o, 9o, 10 e 11
da Lei no 9.394, de 1996, a cooperação e integração entre os sistemas de ensino,
objetivando a padronização de normas e procedimentos para, em atendimento ao
disposto no art. 80 daquela Lei:

I - credenciamento e renovação de credenciamento de instituições para oferta
de educação a distância; e

II - autorização, renovação de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento dos cursos ou programas a distância.

Parágrafo único. Os atos do Poder Público, citados nos incisos I e II, deverão
ser pautados pelos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância,
definidos pelo Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino.

Art. 8o

Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e

manterão sistemas de informação abertos ao público com os dados de:
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I - credenciamento e renovação de credenciamento institucional;

II - autorização e renovação de autorização de cursos ou programas a
distância;

III - reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos ou programas a
distância; e

IV - resultados dos processos de supervisão e de avaliação.

Parágrafo único. O Ministério da Educação deverá organizar e manter sistema
de informação, aberto ao público, disponibilizando os dados nacionais referentes à
educação a distância.

CAPÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO DE INSTRUÇÕES PARA OFERTA DE CURSOS E
PROGRAMAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Art. 9o O ato de credenciamento para a oferta de cursos e programas na
modalidade a distância destina-se às instituições de ensino, públicas ou privadas.

Parágrafo único. As instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas
ou privadas, de comprovada excelência e de relevante produção em pesquisa,
poderão solicitar credenciamento institucional, para a oferta de cursos ou programas
a distância de:

I - especialização;

II - mestrado;

III - doutorado; e
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IV - educação profissional tecnológica de pós-graduação.

Art. 10.

Compete ao Ministério da Educação promover os atos de

credenciamento de instituições para oferta de cursos e programas a distância para
educação superior.

§ 1º O ato de credenciamento referido no caput considerará como abrangência
para atuação da instituição de ensino superior na modalidade de educação a
distância, para fim de realização das atividades presenciais obrigatórias, a sede da
instituição acrescida dos endereços dos pólos de apoio presencial, mediante
avaliação in loco, aplicando-se os instrumentos de avaliação pertinentes e as
disposições da Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004. (Incluído pelo Decreto nº
6.303, de 2007)

§ 2º As atividades presenciais obrigatórias, compreendendo avaliação,
estágios, defesa de trabalhos ou prática em laboratório, conforme o art. 1o, § 1o,
serão realizados na sede da instituição ou nos pólos de apoio presencial,
devidamente credenciados. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

§ 3o A instituição poderá requerer a ampliação da abrangência de atuação, por
meio do aumento do número de pólos de apoio presencial, na forma de aditamento
ao ato de credenciamento. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

§ 4o O pedido de aditamento será instruído com documentos que comprovem a
existência de estrutura física e recursos humanos necessários e adequados ao
funcionamento dos pólos, observados os referenciais de qualidade, comprovados
em avaliação in loco. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

§ 5º No caso do pedido de aditamento visando ao funcionamento de pólo de
apoio presencial no exterior, o valor da taxa será complementado pela instituição
com a diferença do custo de viagem e diárias dos avaliadores no exterior, conforme
cálculo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
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§ 6o O pedido de ampliação da abrangência de atuação, nos termos deste
artigo, somente poderá ser efetuado após o reconhecimento do primeiro curso a
distância da instituição, exceto na hipótese de credenciamento para educação a
distância limitado à oferta de pós-graduação lato sensu. (Incluído pelo Decreto nº
6.303, de 2007)

§ 7o As instituições de educação superior integrantes dos sistemas estaduais
que pretenderem oferecer cursos superiores a distância devem ser previamente
credenciadas pelo sistema federal, informando os pólos de apoio presencial que
integrarão sua estrutura, com a demonstração de suficiência da estrutura física,
tecnológica e de recursos humanos. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

Art. 11. Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito
Federal promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a
distância no nível básico e, no âmbito da respectiva unidade da Federação, nas
modalidades de:

I - educação de jovens e adultos;

II - educação especial; e

III - educação profissional.

§ 1o Para atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a
instituição deverá solicitar credenciamento junto ao Ministério da Educação.

§ 2o O credenciamento institucional previsto no § 1o será realizado em regime
de colaboração e cooperação com os órgãos normativos dos sistemas de ensino
envolvidos.

§ 3o Caberá ao órgão responsável pela educação a distância no Ministério da
Educação, no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação deste Decreto,
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coordenar os demais órgãos do Ministério e dos sistemas de ensino para editar as
normas complementares a este Decreto, para a implementação do disposto nos §§
1o e 2o.

Art. 12. O pedido de credenciamento da instituição deverá ser formalizado
junto ao órgão responsável, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:

I - habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira,
conforme dispõe a legislação em vigor;

II - histórico de funcionamento da instituição de ensino, quando for o caso;

III - plano de desenvolvimento escolar, para as instituições de educação básica,
que contemple a oferta, a distância, de cursos profissionais de nível médio e para
jovens e adultos;

IV - plano de desenvolvimento institucional, para as instituições de educação
superior, que contemple a oferta de cursos e programas a distância;

V - estatuto da universidade ou centro universitário, ou regimento da instituição
isolada de educação superior;

VI - projeto pedagógico para os cursos e programas que serão ofertados na
modalidade a distância;

VII - garantia de corpo técnico e administrativo qualificado;

VIII - apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em
vigor e, preferencialmente, com formação para o trabalho com educação a distância;

IX - apresentar, quando for o caso, os termos de convênios e de acordos de
cooperação

celebrados

entre

instituições

brasileiras

e

estrangeiras, para oferta de cursos ou programas a distância;

suas

co-signatárias

132

X - descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à
realização do projeto pedagógico, relativamente a:

a) instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento
remoto aos estudantes e professores;

b) laboratórios científicos, quando for o caso;

c) pólos de educação a distância, entendidos como unidades operativas, no
País ou no exterior, que poderão ser organizados em conjunto com outras
instituições,

para

a

execução

descentralizada

de

funções

pedagógico-

administrativas do curso, quando for o caso;

c) pólo de apoio presencial é a unidade operacional, no País ou no exterior,
para

o

desenvolvimento

descentralizado

de

atividades

pedagógicas

e

administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância; (Redação
dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e acesso por
meio de redes de comunicação e sistemas de informação, com regime de
funcionamento e atendimento adequados aos estudantes de educação a distância.

§ 1o A solicitação de credenciamento da instituição deve vir acompanhada de
projeto pedagógico de pelo menos um curso ou programa a distância.
§ 2o No caso de instituições de ensino que estejam em funcionamento regular,
poderá haver dispensa integral ou parcial dos requisitos citados no inciso I.

§ 1o O pedido de credenciamento da instituição para educação a distância
deve vir acompanhado de pedido de autorização de pelo menos um curso na
modalidade. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
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§ 2o O credenciamento para educação a distância que tenha por base curso de
pós-graduação lato sensu ficará limitado a esse nível.(Redação dada pelo Decreto
nº 6.303, de 2007)

§ 3o A instituição credenciada exclusivamente para a oferta de pós-graduação
lato sensu a distância poderá requerer a ampliação da abrangência acadêmica, na
forma de aditamento ao ato de credenciamento. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de
2007)

Art. 13. Para os fins de que trata este Decreto, os projetos pedagógicos de
cursos e programas na modalidade a distância deverão:

I - obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério
da Educação para os respectivos níveis e modalidades educacionais;

II - prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades
especiais;

III - explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância,
com apresentação de:

a) os respectivos currículos;
b) o número de vagas proposto;
c) o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e
avaliações a distância; e
d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios
curriculares, defesa presencial de trabalho de conclusão de curso e das atividades
em laboratórios científicos, bem como o sistema de controle de freqüência dos
estudantes nessas atividades, quando for o caso.

Art. 14.

O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou

programas a distância terá prazo de validade de até cinco anos, podendo ser
renovado mediante novo processo de avaliação.
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§ 1o A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de
até doze meses, a partir da data da publicação do respectivo ato, ficando vedada,
nesse período, a transferência dos cursos e da instituição para outra mantenedora.

Art. 14.

O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou

programas a distância terá prazo de validade condicionado ao ciclo avaliativo,
observado o Decreto no 5.773, de 2006, e normas expedidas pelo Ministério da
Educação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

§ 1o A instituição credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até
doze meses, a partir da data da publicação do respectivo ato, ficando vedada a
transferência de cursos para outra instituição. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303,
de 2007)

§ 2o Caso a implementação de cursos autorizados não ocorra no prazo definido
no § 1o, os atos de credenciamento e autorização de cursos serão automaticamente
tornados sem efeitos.

§ 3o As renovações de credenciamento de instituições deverão ser solicitadas
no período definido pela legislação em vigor e serão concedidas por prazo limitado,
não superior a cinco anos.

§ 3o Os pedidos de credenciamento e recredenciamento para educação a
distância observarão a disciplina processual aplicável aos processos regulatórios da
educação superior, nos termos do Decreto no 5.773, de 2006, e normas expedidas
pelo Ministério da Educação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

§ 4o Os resultados do sistema de avaliação mencionado no art. 16 deverão ser
considerados para os procedimentos de renovação de credenciamento.

Art. 15. O ato de credenciamento de instituições para oferta de cursos ou
programas a distância definirá a abrangência de sua atuação no território nacional, a
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partir da capacidade institucional para oferta de cursos ou programas, considerando
as normas dos respectivos sistemas de ensino.
§ 1o A solicitação de ampliação da área de abrangência da instituição
credenciada para oferta de cursos superiores a distância deverá ser feita ao órgão
responsável do Ministério da Educação.
§ 2o As manifestações emitidas sobre credenciamento e renovação de
credenciamento de que trata este artigo são passíveis de recurso ao órgão
normativo do respectivo sistema de ensino.

Art. 15.

Os pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de

reconhecimento de cursos superiores a distância de instituições integrantes do
sistema federal devem tramitar perante os órgãos próprios do Ministério da
Educação. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

§

1º

Os

pedidos

de

autorização,

reconhecimento

e

renovação

de

reconhecimento de cursos superiores a distância oferecidos por instituições
integrantes dos sistemas estaduais devem tramitar perante os órgãos estaduais
competentes, a quem caberá a respectiva supervisão. (Redação dada pelo Decreto
nº 6.303, de 2007)

§ 2o Os cursos das instituições integrantes dos sistemas estaduais cujas
atividades presenciais obrigatórias forem realizados em polos de apoio presencial
fora do Estado sujeitam-se à autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento pelas autoridades competentes do sistema federal. (Redação dada
pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

§ 3o A oferta de curso reconhecido na modalidade presencial, ainda que
análogo ao curso a distância proposto, não dispensa a instituição do requerimento
específico de autorização, quando for o caso, e reconhecimento para cada um dos
cursos, perante as autoridades competentes. (Incluído pelo Decreto nº 6.303, de
2007)
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Art. 16. O sistema de avaliação da educação superior, nos termos da Lei no
10.861, de 14 de abril de 2004, aplica-se integralmente à educação superior a
distância.

Art. 17.

Identificadas deficiências, irregularidades ou descumprimento das

condições originalmente estabelecidas, mediante ações de supervisão ou de
avaliação de cursos ou instituições credenciadas para educação a distância, o órgão
competente do respectivo sistema de ensino determinará, em ato próprio, observado
o contraditório e ampla defesa:

I - instalação de diligência, sindicância ou processo administrativo;

II - suspensão do reconhecimento de cursos superiores ou da renovação de
autorização de cursos da educação básica ou profissional;

III - intervenção;

IV - desativação de cursos; ou

V - descredenciamento da instituição para educação a distância.

§ 1o A instituição ou curso que obtiver desempenho insatisfatório na avaliação
de que trata a Lei no 10.861, de 2004, ficará sujeita ao disposto nos incisos I a IV,
conforme o caso.

§ 2o As determinações de que trata o caput são passíveis de recurso ao órgão
normativo do respectivo sistema de ensino.

CAPÍTULO III
DA OFERTA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NA EDUCAÇÃO
BÁSICA.
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Art. 18.

Os cursos e programas de educação a distância criados somente

poderão ser implementados para oferta após autorização dos órgãos competentes
dos respectivos sistemas de ensino.

Art. 19. A matrícula em cursos a distância para educação básica de jovens e
adultos poderá ser feita independentemente de escolarização anterior, obedecida a
idade mínima e mediante avaliação do educando, que permita sua inscrição na
etapa adequada, conforme normas do respectivo sistema de ensino.

CAPÍTULO IV
DA OFERTA DE CURSOS SUPERIORES, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Art. 20.

As instituições que detêm prerrogativa de autonomia universitária

credenciadas para oferta de educação superior a distância poderão criar, organizar e
extinguir cursos ou programas de educação superior nessa modalidade, conforme
disposto no inciso I do art. 53 da Lei no 9.394, de 1996.

§ 1o Os cursos ou programas criados conforme o caput somente poderão ser
ofertados nos limites da abrangência definida no ato de credenciamento da
instituição.

§ 2o Os atos mencionados no caput deverão ser comunicados à Secretaria de
Educação Superior do Ministério da Educação.

§ 3o O número de vagas ou sua alteração será fixado pela instituição detentora
de prerrogativas de autonomia universitária, a qual deverá observar capacidade
institucional, tecnológica e operacional próprias para oferecer cursos ou programas a
distância.

Art. 21. Instituições credenciadas que não detêm prerrogativa de autonomia
universitária deverão solicitar, junto ao órgão competente do respectivo sistema de
ensino, autorização para abertura de oferta de cursos e programas de educação
superior a distância.
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§ 1o Nos atos de autorização de cursos superiores a distância, será definido o
número de vagas a serem ofertadas, mediante processo de avaliação externa a ser
realizada pelo Ministério da Educação.

§ 2o Os cursos ou programas das instituições citadas no caput que venham a
acompanhar a solicitação de credenciamento para a oferta de educação a distância,
nos termos do § 1o do art. 12, também deverão ser submetidos ao processo de
autorização tratado neste artigo.

Art. 22. Os processos de reconhecimento e renovação do reconhecimento dos
cursos superiores a distância deverão ser solicitados conforme legislação
educacional em vigor.

Parágrafo único. Nos atos citados no caput, deverão estar explicitados:

I - o prazo de reconhecimento; e

II - o número de vagas a serem ofertadas, em caso de instituição de ensino
superior não detentora de autonomia universitária.

Art. 23. A criação e autorização de cursos de graduação a distância deverão
ser submetidas, previamente, à manifestação do:

I - Conselho Nacional de Saúde, no caso dos cursos de Medicina, Odontologia
e Psicologia; ou

II - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso dos cursos
de Direito.

Parágrafo único.

A manifestação dos conselhos citados nos incisos I e II,

consideradas as especificidades da modalidade de educação a distância, terá
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procedimento análogo ao utilizado para os cursos ou programas presenciais nessas
áreas, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO V
DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUÇÃO A DISTÂNCIA

Art. 24.

A oferta de cursos de especialização a distância, por instituição

devidamente credenciada, deverá cumprir, além do disposto neste Decreto, os
demais dispositivos da legislação e normatização pertinentes à educação, em geral,
quanto:

I - à titulação do corpo docente;

II - aos exames presenciais; e

III - à apresentação presencial de trabalho de conclusão de curso ou de
monografia.

Parágrafo único.

As instituições credenciadas que ofereçam cursos de

especialização a distância deverão informar ao Ministério da Educação os dados
referentes aos seus cursos, quando de sua criação.

Art. 25. Os cursos e programas de mestrado e doutorado a distância estarão
sujeitos

às

exigências

de

autorização,

reconhecimento

e

renovação

de

reconhecimento previstos na legislação específica em vigor.

§ 1o

Os atos de autorização, o reconhecimento e a renovação de

reconhecimento citados no caput serão concedidos por prazo determinado conforme
regulamentação.

§ 2o Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CAPES editar as normas complementares a este Decreto, para a implementação

140

do que dispõe o caput, no prazo de cento e oitenta dias, contados da data de sua
publicação.

§ 2o Caberá à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- CAPES editar as normas complementares a este Decreto, no âmbito da pósgraduação stricto sensu. (Redação dada pelo Decreto nº 6.303, de 2007)

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26.

As instituições credenciadas para oferta de cursos e programas a

distância poderão estabelecer vínculos para fazê-lo em bases territoriais múltiplas,
mediante a formação de consórcios, parcerias, celebração de convênios, acordos,
contratos ou outros instrumentos similares, desde que observadas as seguintes
condições:

I - comprovação, por meio de ato do Ministério da Educação, após avaliação de
comissão de especialistas, de que as instituições vinculadas podem realizar as
atividades específicas que lhes forem atribuídas no projeto de educação a distância;

II - comprovação de que o trabalho em parceria está devidamente previsto e
explicitado no:

a) plano de desenvolvimento institucional;

b) plano de desenvolvimento escolar; ou

c) projeto pedagógico, quando for o caso, das instituições parceiras;

III - celebração do respectivo termo de compromisso, acordo ou convênio; e

IV - indicação das responsabilidades pela oferta dos cursos ou programas a
distância, no que diz respeito a:
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a) implantação de polos de educação a distância, quando for o caso;

b) seleção e capacitação dos professores e tutores;

c) matrícula, formação, acompanhamento e avaliação dos estudantes;

d) emissão e registro dos correspondentes diplomas ou certificados.

Art. 27.

Os diplomas de cursos ou programas superiores de graduação e

similares, a distância, emitidos por instituição estrangeira, inclusive os ofertados em
convênios com instituições sediadas no Brasil, deverão ser submetidos para
revalidação em universidade pública brasileira, conforme a legislação vigente.

§ 1o

Para os fins de revalidação de diploma de curso ou programa de

graduação, a universidade poderá exigir que o portador do diploma estrangeiro se
submeta a complementação de estudos, provas ou exames destinados a suprir ou
aferir conhecimentos, competências e habilidades na área de diplomação.

§ 2o Deverão ser respeitados os acordos internacionais de reciprocidade e
equiparação de cursos.

Art. 28. Os diplomas de especialização, mestrado e doutorado realizados na
modalidade a distância em instituições estrangeiras deverão ser submetidos para
reconhecimento em universidade que possua curso ou programa reconhecido pela
CAPES, em mesmo nível ou em nível superior e na mesma área ou equivalente,
preferencialmente com a oferta correspondente em educação a distância.

Art. 29. A padronização de normas e procedimentos para credenciamento de
instituições, autorização e reconhecimento de cursos ou programas a distância será
efetivada em regime de colaboração coordenado pelo Ministério da Educação, no
prazo de cento e oitenta dias, contados da data de publicação deste Decreto.
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Art. 30. As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância
poderão solicitar autorização, junto aos órgãos normativos dos respectivos sistemas
de ensino, para oferecer os ensinos fundamental e médio a distância, conforme § 4o
do art. 32 da Lei no 9.394, de 1996, exclusivamente para:

I - a complementação de aprendizagem; ou

II - em situações emergenciais.

Parágrafo único.

A oferta de educação básica nos termos do caput

contemplará a situação de cidadãos que:

I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial;

II - sejam portadores de necessidades especiais e requeiram serviços
especializados de atendimento;

III - se encontram no exterior, por qualquer motivo;

IV - vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento
escolar presencial;

V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso,
incluindo missões localizadas em regiões de fronteira; ou

VI - estejam em situação de cárcere.

Art. 31. Os cursos a distância para a educação básica de jovens e adultos que
foram autorizados excepcionalmente com duração inferior a dois anos no ensino
fundamental e um ano e meio no ensino médio deverão inscrever seus alunos em
exames de certificação, para fins de conclusão do respectivo nível de ensino.
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§ 1o Os exames citados no caput serão realizados pelo órgão executivo do
respectivo sistema de ensino ou por instituições por ele credenciadas.

§ 2o Poderão ser credenciadas para realizar os exames de que trata este
artigo instituições que tenham competência reconhecida em avaliação de
aprendizagem e não estejam sob sindicância ou respondendo a processo
administrativo ou judicial, nem tenham, no mesmo período, estudantes inscritos nos
exames de certificação citados no caput.

Art. 32. Nos termos do que dispõe o art. 81 da Lei no 9.394, de 1996, é
permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais para
oferta da modalidade de educação a distância.

Parágrafo único. O credenciamento institucional e a autorização de cursos ou
programas de que trata o caput serão concedidos por prazo determinado.

Art. 33. As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância
deverão fazer constar, em todos os seus documentos institucionais, bem como nos
materiais de divulgação, referência aos correspondentes atos de credenciamento,
autorização e reconhecimento de seus cursos e programas.

§ 1o

Os documentos a que se refere o caput também deverão conter

informações a respeito das condições de avaliação, de certificação de estudos e de
parceria com outras instituições.

§ 2o Comprovadas, mediante processo administrativo, deficiências ou
irregularidades, o Poder Executivo sustará a tramitação de pleitos de interesse da
instituição no respectivo sistema de ensino, podendo ainda aplicar, em ato próprio,
as sanções previstas no art. 17, bem como na legislação específica em vigor.

Art. 34.

As instituições credenciadas para ministrar cursos e programas a

distância, autorizados em datas anteriores à da publicação deste Decreto, terão até
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trezentos e sessenta dias corridos para se adequarem aos termos deste Decreto, a
partir da data de sua publicação. (Revogado pelo Decreto nº 6.303, de 2007)
§ 1o As instituições de ensino superior credenciadas exclusivamente para a
oferta de cursos de pós-graduação lato sensu deverão solicitar ao Ministério da
Educação a revisão do ato de credenciamento, para adequação aos termos deste
Decreto, estando submetidas aos procedimentos de supervisão do órgão
responsável pela educação superior daquele Ministério. (Revogado pelo Decreto nº
6.303, de 2007)
§ 2o Ficam preservados os direitos dos estudantes de cursos ou programas a
distância matriculados antes da data de publicação deste Decreto. (Revogado pelo
Decreto nº 6.303, de 2007)

Art. 35. As instituições de ensino, cujos cursos e programas superiores tenham
completado, na data de publicação deste Decreto, mais da metade do prazo
concedido no ato de autorização, deverão solicitar, em no máximo cento e oitenta
dias, o respectivo reconhecimento.

Art. 36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 37. Ficam revogados o Decreto no 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o
Decreto no 2.561, de 27 de abril de 1998.

Brasília, 19 de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da
República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2005
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ANEXO C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado Estudante / Responsável,

Inicialmente, se neste Termo de Consentimento houver palavras que você não entenda, o
pesquisador explicará essas palavras ou informações necessárias não compreendidas
completamente.

1) Introdução

Você está convidado (a) a participar de uma pesquisa que estudará as competências dos
alunos que cursam disciplina a distância em curso presencial. Você foi selecionado porque
faz parte do grupo que fez ou fará a referida escolha em tempo recente. Sua participação
não é obrigatória, mas contribuirá para o desenvolvimento de estudos sobre o tema no
Centro Universitário Newton Paiva.
2) Procedimento do Estudo

A pesquisa será realizada depois de estudos teóricos que se relacionam ao tema, a partir de
dados fornecidos por você e por colegas que estejam em situação como a sua, ou seja,
realizam disciplinas a distância, mas fazem um curso presencial.
3) Riscos e desconforto

A coleta de dados não oferece riscos a você, necessitando apenas de alguns minutos do
seu tempo em sala de aula. As informações oferecidas por você serão mantidas em segredo
e, também, se for de sua vontade, você pode omitir seu nome no questionário.
4) Benefícios
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Sua contribuição será importante para se alcançarem os objetivos da pesquisa proposta, ou
seja, identificar quais competências são necessárias para os alunos que cursam disciplinas
virtuais em cursos realizados presencialmente.
5) Custos/Reembolso

Sua colaboração não terá nenhum custo financeiro para você ou para sua escola.

6) Responsabilidade

Efeitos indesejáveis podem ocorrer em qualquer pesquisa, apesar de todos os cuidados e
podem acontecer sem que a culpa seja sua ou dos pesquisadores. Se você sofrer efeitos
indesejáveis como resultado direto de sua participação neste estudo, a necessária
assistência profissional será providenciada.
7) Caráter Confidencial dos Registros

A sua identidade será mantida em sigilo. Os resultados do estudo serão sempre
apresentados como o retrato de um grupo e não de uma pessoa. Dessa forma, você não
será identificado quando o material de seu registro for utilizado, seja para propósitos de
publicação científica ou educativa. Seu nome não será divulgado, você irá aparecer como
um caso da pesquisa junto com outros estudantes que também participarão da pesquisa.
8) Participação

Sua participação é voluntária e importante. Você tem o direito de não querer participar ou de
sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades ou perda de qualquer benefício ou
cuidados a que tenha direito. Você também pode ser desligado do estudo a qualquer
momento sem o seu consentimento nas seguintes situações: a) você não siga
adequadamente as orientações recebidas; b) você sofra efeitos indesejáveis não esperados;
c) o estudo termine. Se você resolver retirar-se do estudo, você deve comunicar ao
profissional e/ou pesquisador que o esteja atendendo.

Este estudo foi aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Newton Paiva, situado à Rua do
Trevo, s/nº, Caiçara (próximo ao nº 800 da Av. Carlos Luz) – 3o andar – que poderá ser
contactado

em

questões

éticas,

pelo

telefone

(31)

3516-2547

ou

pelo

e-mail

CEP@newtonpaiva.br. O pesquisador responsável pelo estudo poderá fornecer qualquer
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esclarecimento sobre o estudo, assim como tirar dúvidas, bastando contato com o seguinte
endereço e/ou telefone:

Nome do pesquisador: Franz Lima Petrucelli
Telefones: (31) _________________
E-mail: franzpetrucelli@hotmail.com
9) Declaração de Consentimento

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este
termo de consentimento. Declaro que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste
estudo de pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi respostas para todas as
minhas dúvidas. Confirmo também que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer
momento, sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade. Dou meu consentimento
de livre e espontânea vontade para participar deste estudo.

Nome do participante (letra de forma): ______________________________________
Data:________________
Obrigado por sua colaboração e por merecer sua confiança.

Nome do pesquisador (letra de forma): Franz Lima Petrucelli
Assinatura do pesquisador: __________________________
Data: ___________________
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Termo de consentimento

Eu, ______________________________________________, carteira de identidade
número _________________, concordo em participar da pesquisa acima descrita,
após ter lido e ter sido esclarecido sobre os objetivos da pesquisa e da ausência
de riscos na coleta das informações.
Belo Horizonte, ________de _______________de 2011.

__________________________________________
Assinatura do estudante

_________________________________________________
(Franz Lima Petrucelli- Coordenador da pesquisa)
Tel.: (31) ________________

_________________________________________________
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISAS – Tel.: (31) 3516-2547
Rua do Trevo, s/nº, Caiçara (próximo ao nº 800 da Av. Carlos Luz) – 3o andar
Belo Horizonte/MG

