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Resumo 
 
A educação superior brasileira passa por um processo de oferta de educação a 
distância como nunca se viu. O número de ingressantes aumenta significativamente 
a cada semestre, o que converge com as estratégias do Plano Nacional de 
Educação (PNE) com sua meta 12, que propõe elevar a taxa bruta de matrículas na 
educação superior. Considerando a responsabilidade fundamental de uma 
instituição de educação superior (IES), que é a de tornar o conhecimento acessível 
àqueles que nela ingressam, pode-se dizer que um curso superior é um processo de 
transformação do conhecimento em condutas profissionais e pessoais, complexas, 
abrangentes e significativas para a sociedade. Isso justifica o presente estudo 
buscar o mapeamento das estratégias adotadas pelos gestores para promover o 
verdadeiro objetivo que é o ensino aprendizado. Dessa forma, a presente 
dissertação teve como objetivos mapear no instrumento de avaliação institucional 
externa do Ministério da Educação (MEC) as atribuições desejáveis do gestor de 
cursos com disciplinas oferecidas a distância; identificar a percepção dos discentes 
sobre a contribuição dos gestores para o seu aproveitamento nas disciplinas na 
modalidade ensino a distância (EAD); e identificar a percepção dos gestores sobre o 
seu papel em relação à gestão das disciplinas na modalidade EAD. Para atingir os 
objetivos estabelecidos, foi realizada pesquisa de campo do tipo estudo de caso, de 
natureza descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, aplicada ao corpo 
docente e discente das Faculdades Doctum de Caratinga. Foram obtidos 250 
questionários válidos aplicados aos discentes e 14 roteiros de entrevistas com os 
gestores e coordenadores de curso da referida IES. No modelo de pesquisa 
elaborado a partir de documentos de avaliação do MEC foram concentradas as 
análises em gestão de IES, gestão de cursos EAD, processo ensino-aprendizagem, 
gestão de cursos com as correlações entre planejamento e avaliação institucional, 
políticas acadêmicas, infraestrutura e políticas de gestão. Os resultados revelaram 
que a caracterização do modelo de gestão adotado pela IES é essencial para 
manter os padrões de qualidade exigidos pelo MEC e indispensável para efetividade 
na comunicação entre a comunidade acadêmica e seus respectivos atores. Ao 
explanar sobre a formação dos docentes e gestores, um conceito importante é a 
autonomia, compreendido em sua essência e integralidade a partir de uma análise 
de perspectiva dialética.  
 
Palavras-chave: Educação a Distância; Gestão de cursos a distância; Instituição de 
Ensino Superior.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Abstract 
 
The Brazilian Higher Education goes through a process of offering distance 
education as it has never been seen, the number of new entrants increases 
significantly each semester which converges with the strategies of the National 
Education Plan (PNE) with its goal 12, which proposes to raise the gross enrollment 
rate in higher education. Considering the fundamental responsibility of a Higher 
Education Institution, which is to make knowledge accessible to those who enter it, it 
can be said that a higher education course is a process of transforming knowledge 
into professional and personal, complex, comprehensive and meaningful behaviors. 
The society what justifies the present study in seeking to map the strategies adopted 
by managers to promote the true goal that is teaching learning. Thus, the present 
dissertation aimed to map in the Ministry of Education course evaluation instruments, 
the desirable attributions of the course manager with distance learning courses, as 
well as to identify the student’s perception about the managers contribution to their 
achievement in the subjects. In the distance learning modality and identify the 
managers perception about their role regarding the management of the subjects in 
the distance learning modality. In order to achieve the established objectives, a 
descriptive Case Study field research with a qualitative and quantitative approach 
was applied to the faculty and students of the Faculdades Doctum de Caratinga. Two 
hundred and fifty valid questionnaires were applied to the students and fourteen 
interview scripts with the managers and coordinators of the referred higher education 
institution. The research model obtained from the Ministry of Education and Culture 
concentrated on their management, distance learning course management, teaching-
learning process, course management with the correlations between: institutional 
planning and evaluation, academic policies, infrastructure and management policies. 
The results show that the characterization of the management model adopted by HEI 
are essential to maintain the quality standards required by MEC and indispensable 
for effective communication between the academic community and their respective 
actors. When explaining about the education of teachers and managers an important 
concept is autonomy, this concept being understood in its essence and 
comprehensiveness from a dialectical perspective analysis. 
 
Keywords: Distance Education; Distance learning course management; Higher 
Education Institution. 
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1 Introdução 

 

Toda e qualquer forma de coordenar grupos, quer seja em uma empresa privada ou 

uma empresa pública, exige habilidades das pessoas que exercem cargos de 

gestão. Administrar um grupo de pessoas com características específicas e diversas 

não é tarefa fácil e que possa ser desempenhada de forma mecânica, considerando 

que não há manual de regras a ser seguido. No contexto educacional universitário 

não é diferente: as instituições de educação superior (IES) também têm buscado a 

profissionalização de seus cargos administrativos, partindo da necessidade do 

gestor, na área educacional, de conciliar a gestão administrativa, pedagógica, 

acadêmica e científica (Campos, 2011). 

 

Considerando a responsabilidade fundamental de uma instituição de educação 

superior, que é a de tornar o conhecimento acessível àqueles que nela ingressam, 

pode-se dizer que um curso de nível superior pode ser definido como um processo 

de transformação do conhecimento em condutas profissionais e pessoais, 

complexas, abrangentes e significativas para a sociedade. Mas, para que isso 

aconteça, é preciso que haja, na instituição, alguém cuja responsabilidade seja 

administrar, dirigir e coordenar, e essas responsabilidades, do ponto de vista 

regimental, são dos gestores universitários (Machado, 2009). 

 

Ao desempenhar essa tarefa, os gestores precisam considerar que a sociedade 

atual é caracterizada pelo acelerado processo de produção de informação e de 

conhecimento, o que exige estratégias de ensino e aprendizagem específicas. O 

papel relevante da internet na difusão de informação e conhecimento tem sido muito 

debatido, bem como suas potencialidades no campo da educação, principalmente 

melhoria da qualidade da educação e a garantia do acesso a todas as camadas 

sociais (Campos, 2011). 

 

É notório que o sistema educacional brasileiro possui déficit acentuado na garantia 

de condições mínimas de equidade do acesso e de qualidade do ensino oferecido 

nas escolas públicas. Isso se torna mais evidente por meio das avaliações da 

educação que acontecem em larga escala no país, que indicam o desequilíbrio entre 

os estados e os sistemas de ensino (Travitzki, 2017).  
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Essa discussão leva a duas perspectivas distintas. Por um lado, sustenta-se que os 

padrões não seriam favoráveis à equidade, já que a discriminam socioeconômica e 

culturalmente. Argumenta-se que tais diferenças impossibilitariam o uso de testes de 

avaliação comuns e conduziriam à homogeneização da educação, não à 

diversidade. Por outro lado, defende-se que o estabelecimento de padrões oferece 

mais informações ao tratamento da desigualdade pelas políticas educacionais. Já 

pelo aspecto social, evitar os padrões de qualidade apenas aumentaria ainda mais 

as desigualdades (Travitzki, 2017).  

 

Como estratégia para ampliar a oferta de ensino superior no país, a fim de atingir a 

Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) – elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida em 33% da população de 18 e 24 anos 

–, o Ministério da Educação (MEC) regulamentou, em 2017, a Educação a Distância 

(EAD) no Brasil. Essa ampliação já estava prevista no art. 80 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, passando por atualização em 2005. 

Desde então, a modalidade EAD cresceu exponencialmente no Brasil, atingindo, 

segundo o Censo da Educação Superior realizado em 2015, 1.473 mil cursos 

superiores a distância. Esse crescimento tem alcançado a média de 10% ao ano, 

desde 2010 (Brasil, 2017a).  

 

O Censo da Educação Superior, realizado em 2017, apontou que entre 2016 e 2017 

houve um aumento significativo do número de ingressantes no Ensino Superior, 

ocasionado, principalmente, pela modalidade a distância, que teve uma variação 

positiva de 27,3% entre esses anos, enquanto nos cursos presenciais houve um 

acréscimo de 0,5%. Ainda segundo o Censo, entre 2007 e 2017 “o número de 

ingressos variou positivamente 19,0% nos cursos de graduação presencial e mais 

de três vezes (226,0%) nos cursos a distância”. No período entre 2007 e 2017 o 

ingresso nos cursos a distância foi de 15,4% em 2007 para 33% em 2017 (Brasil, 

2017a).   

 

Paralelamente ao aumento dos cursos a distância, aumenta também a demanda por 

profissionais especializados na implementação e manutenção desses cursos. Nesse 

contexto, é importante debater “sobre a necessidade da implementação de novos 

modelos ou paradigmas de gestão educacional, que respondam de forma dinâmica, 
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flexível e rápida a este sempre mutante contexto” (Ortiz, 2017, p. 12). 

 

Em função dos debates realizados no país sobre essa modalidade de ensino, os 

quais têm provocado reflexões importantes voltados para a necessidade de 

ressignificações de alguns modelos que direcionam o entendimento sobre a 

educação, escola, currículo, estudante, professor, avaliação, gestão escolar, entre 

outros, é que o MEC propôs a atualização dos referenciais de qualidade para EaD 

(Brasil, 2007), em função dos resultados e procedimentos avaliativos realizados. 

Isso sem contar com a conformação e consolidação de diferentes modelos de oferta 

de cursos à distância em curso atualmente, assim como a inclusão de referências 

específicas aos polos de apoio presencial, como as instalações, que passam a fazer 

parte da avaliação externa quando do credenciamento institucional para a 

modalidade de educação à distância (Brasil, 2007). 

 

Considerando que não existe um modelo padrão de EAD, os programas podem ser 

apresentados de forma diversa com diferentes desenhos e múltiplas combinações 

de linguagens, recursos educacionais e tecnológicos, em função das condições e 

das necessidades dos alunos no seu dia a dia. Não se pode esquecer, porém, da 

obrigatoriedade prevista em lei sobre os momentos presenciais sobre estágios 

supervisionados, práticas em laboratórios de ensino, trabalhos de conclusão de 

curso, quando for o caso (Brasil, 2017c). 

 

A exigência do MEC como fundamento primordial é a “educação” antes de se pensar 

na organização em como será aplicada “a distância”, independentemente da 

instituição de educação. Isso porque, mesmo essa modalidade de ensino possuindo 

suas próprias características, como, linguagem e formato próprios, a qual exige 

administração, desenho, lógica, acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, 

tecnológicos, de infraestrutura e pedagógicos, ela só será relevante se basear-se no 

contexto de discussão política e pedagógica da ação educativa. 

 

1.1 Problematização 

 

Atualmente, as tecnologias proporcionam mudanças constantes como formas 

propagadoras combinada com a comunicação e conectividade, quer dizer, estão tão 
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próximos, mesmo que fisicamente distantes - estar cada vez mais conectado é ter 

mais acesso às informações. Assim sendo, o efeito da maior conectividade e 

comunicação proporciona um pensamento de que se está diante de uma nova 

revolução do conhecimento (Bezerra, 2011). 

 

Por isso, os estudantes da modalidade a distância, mais do que os da modalidade 

presencial, precisam saber trabalhar de forma autônoma para se organizarem e se 

dedicarem ao estudo dos conteúdos oferecidos pelo curso. Dessa forma, os cursos 

com disciplinas ofertadas a distância precisam oferecer uma proposta inovadora 

curricular que dê condições para que seus estudantes aprendam e criem o hábito de 

estudar sozinhos, sabendo buscar sua própria formação. E essa proposta faz parte 

dos princípios do gestor voltado para uma administração com novas técnicas e 

métodos de gestão (Silva, 2012). 

 

Estudar o conceito da gestão educacional, em especial a gestão EaD, com o intuito 

de aprender e mapear suas dinâmicas, tem sido uma demanda real para a 

sociedade educacional. Os ecossistemas digitais tratados como habitats ou espaços 

comunicacionais de convívio são autênticos e nesses ambientes professores, alunos 

e outras comunidades que fazem parte de um curso ou disciplina ministrada em 

formato EAD dialogam, compartilham ideias e experiências (Behah, 2009).  

 

Uma necessidade e urgência é se formar os gestores da educação capazes de gerir 

e interagir com os processos, atividades e recursos envolvidos nos processos 

pedagógicos dentro dos espaços da educação, seja nos ecossistemas digitais ou 

não, pois há variaveis além do fator pedagógico, como, financeiro, infraestrutura, 

relacionamento com a comunidade, com colegas e alunos (Silva, 2012).  

 

Uma análise histórica permite afirmar que o ensino à distância (EAD), inicialmente 

associado ao estudo por correspondência, foi criado para dar oportunidade de 

estudo a todas as pessoas que por razões financeiras, sociais, geográficas ou 

incapacidade física não podiam frequentar uma escola. Assim, o principal objetivo 

seria o de facilitar o acesso à educação às classes mais desfavorecidas, 

pretendendo-se, com isso, aumentar o nível cultural das populações. E também 

proporcionar uma formação profissional às pessoas que se encontravam 
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impossibilitadas de continuarem seus estudos, por viverem longe dos locais onde 

existiam esses centros de formação presencial (Behah,2009). 

 

Nesse sentido, o EAD foi sendo desenvolvido utilizando-se das mais variadas 

ferramentas pedagógicas possíveis, dependendo de fatores tais como: as 

características da escola e dos professores, o tipo de curso ministrado, a distribuição 

geográfica entre escola e alunos e, principalmente, a tecnologia disponível e a 

relação custo/benefício para seu uso. Tem como elementos básicos o aluno, o 

professor, a comunicação entre aluno e professor e a estrutura organizacional em 

que se integram (Moran, 2011). 

 

Vale lembrar que muitos projetos de EAD incorporam aprendizado cooperativo, 

projetos colaborativos e interatividade entre grupos de alunos e entre sites. Mas é 

sabido que o aprendizado eficaz requer tanto conhecimento do estilo do aluno como 

a preparação avançada da parte do professor ou do orientador local. Professores e 

orientadores locais são mais aptos a tomar decisões de currículo para atender às 

preferências de seus alunos, tal como agrupar determinados alunos produtivamente 

para um projeto ou designar alunos para projetos de pesquisa individual, podendo, 

assim, determinar o modo de aprendizado predominante dentro de sua sala de aula 

(Silva, 2012).  

 

Buscando incorporar as vantagens do ensino a distância em seus currículos, a rede 

de ensino Doctum inclui disciplinas a distância em alguns de seus cursos. A rede de 

ensino Doctum oferece mais de 70 cursos de graduação e tecnológico e atende a 

cerca de 15 mil estudantes, distribuídos em 14 unidades localizadas nos estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo (www.doctum.edu.br/unidades/). 

 

Seguindo as tendências das IES brasileiras, as Faculdades Doctum de Caratinga 

incluem, desde 2016, disciplinas a distância em alguns de seus cursos. Essa 

inclusão está amparada pela Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que, em 

seu artigo 1º declara: “As instituições de ensino superior que possuam pelo menos 

um curso de graduação reconhecido poderão introduzir, na organização pedagógica 

e curricular de seus cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, a 

oferta de disciplinas na modalidade a distância, com observância da legislação 
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educacional em vigor”. Assim, foram incluídas disciplinas oferecidas a distância nos 

cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Serviço Social, obedecendo ao que dispõe o 

artigo 2º da mesma portaria: “As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na 

modalidade de EAD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de 

graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso”. 

 

Nesse cenário, o interesse da pesquisa proposta nesta dissertação é investigar 

alterações e inovações nos processos de gestão dos cursos, de forma a se 

adequarem à nova realidade. Diante de todo o avanço em busca do conhecimento, o 

que se observa são processos facilitadores de transmissão do saber; porém, ao 

mesmo tempo, questiona-se a necessidade de se desenvolverem estratégias de 

gestão que influenciem e/ou facilitem a aprendizagem dos alunos. Assim sendo, este 

estudo busca responder ao seguinte questionamento: qual o papel dos gestores 

no processo ensino-aprendizagem nas disciplinas EAD das Faculdades 

Doctum de Caratinga?  

 

1.2 Objetivos 

 

A fim de responder à questão levantada para a realização desta pesquisa, foram 

delineados os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o papel dos gestores no processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas 

do EAD das Faculdades Doctum de Caratinga. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar a percepção dos gestores sobre o seu papel em relação à gestão 

das disciplinas EAD. 

b) Relatar a percepção dos discentes sobre a contribuição dos gestores para o 

seu aproveitamento nas disciplinas EAD. 
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c) Mapear, no instrumento de avaliação institucional externa do MEC, as 

atribuições desejáveis do gestor de cursos com disciplinas oferecidas a 

distância. 

 

A fim de alcançar esses objetivos, propõe-se a realização de uma pesquisa de 

caráter descritivo, com abordagens qualitativa e quantitativa, por meio de um estudo 

de caso a ser desenvolvido nas Faculdades Doctum de Caratinga. Essa unidade é a 

mais antiga da Rede de Ensino Doctum, com 42 anos de atuação no ensino superior 

e oferece atualmente sete cursos de graduação.  

 

1.3 Relevância do estudo 

 

O tema “ressignificado do papel do gestor no processo de ensino e aprendizagem na 

modalidade EAD” tornou-se relevante a partir do momento em que essa modalidade 

de ensino passou a ser considerada como solução para os déficits históricos da 

educação superior brasileira. Esta alcançou, na última década, crescimento 

exponencial, com iniciativas governamentais e muito mais ainda pelo setor privado, 

sob um discurso de democratização do acesso ao conhecimento e de interiorização 

dos cursos superiores (Moran, 2011).  

 

Carvalho (2007) comenta que a própria cultura escolar e a concepção de 

aprendizagem implícita dos alunos se chocam com as propostas. 

Independentemente das expectativas criadas por esse aluno, sua história escolar é 

dentro de uma escola tradicional, com todos os elementos característicos de um 

padrão fordista de produção no qual a ênfase estava centrada nos processos 

mecânicos de memorização, repetição e padronização. Não existe no histórico 

desse aluno incentivo algum para a construção do conhecimento crítico e autônomo.  

 

Mas se o tradicionalismo pedagógico pode ser encontrado no polo do docente, as 

concepções trazidas pelos alunos também produzem impedimentos, resultado do 

choque entre as características de uma modalidade e outra. Assim, a privação da 

figura física do professor, a aparente falta de controle, a ausência de contato físico 

com outros participantes e a inexistência de espaços e horários limitados levam à 
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percepção de que “não tem aula” e de que “não precisa estudar” (Souza, Sartori & 

Roesler, 2008).  

 

Sabe-se que a falta de envolvimento (ou de participação) dos alunos também é fonte 

de preocupação para as políticas educacionais, na medida em que é relacionada a 

baixos rendimentos acadêmicos, com a evasão escolar e com comportamentos 

desviantes. Assim, segundo o Censo EAD.br 2018, divulgado pela Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED), a média de evasão da educação a 

distância é de 26% em todo o Brasil.  

 

Em se tratando de competência de gestor de ensino a distância, Martins (2012) 

relata, em pesquisa feita com alunos de graduação que realizavam seus estudos 

presencialmente, mas cursavam algumas disciplinas a distância, que em função da 

competência do gestor da IES pesquisada, os alunos obtiveram melhores médias 

finais nas avaliações por serem incentivados a acessarem com mais frequência o 

ambiente virtual de aprendizagem e trocarem mais mensagens entre os pares e os 

tutores durante as disciplinas semipresenciais. Daí o resultado ser satisfatório 

(Martins, 2012).  

 

1.4 Organização do estudo 

 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos organizados da seguinte forma: 

introdução, referencial teórico, metodologia da pesquisa, apresentação e análise dos 

resultados e conclusões, com as limitações da pesquisa e recomendações para 

novos estudos. 

 

O primeiro capítulo aborda os objetivos gerais e específicos desta pesquisa, com 

abordagem sobre o papel dos gestores no processo de ensino-aprendizagem nas 

disciplinas EAD, mapeamento do instrumento do MEC, em relação às atribuições 

desejáveis do gestor de curso superior, assim como identificação do papel de cada 

um dos gestores em relação às disciplinas ofertadas na modalidade de EAD. 
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O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica do tema em estudo, 

abordando conceitos sobre a gestão de IES, gestão do EAD, assim como o 

instrumento do MEC e as gestões de IES. 

 

O terceiro capítulo descreve a metodologia do trabalho, a unidade de estudo e os 

procedimentos de coleta de dados e descreve o desenvolvimento da pesquisa 

baseada em pesquisa de campo, do tipo estudo de caso, de natureza descritiva, 

com abordagem qualitativa e quantitativa.  

 

No quarto capítulo são relatados os resultados com discussões pertinentes ao tema, 

assim como apresentação da análise por meio de indicadores baseados em 

estatística descritiva. 

 

No quinto e último capítulo são tecidas as considerações finais, observando-se os 

resultados, além das discussões sobre as limitações do tema e as recomendações 

para trabalhos futuros. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo são discutidos os principais conceitos teóricos que deram 

sustentação à pesquisa. Inicialmente, discute-se o conceito mais geral de gestão e 

sua relação com a administração. Em seguida, considerando o escopo desta 

pesquisa, são discutidos os principais conceitos relativos à gestão de IES, suas 

particularidades e desafios. Finalmente, será feita uma incursão pelos aspectos 

teóricos envolvidos na gestão de cursos a distância, já que, segundo Santos e Ortiz 

(2015), o ensino em ambiente virtual se dá em um universo com lógicas, linguagens 

e dinâmicas diversas, inclusive no aspecto da gestão. Essa discussão é 

complementada com uma visão panorâmica do documento de avaliação institucional 

externa presencial e a distância – recredenciamento, que contém os parâmetros que 

subsidiam as avaliações externas das IES pelo MEC.  

 

2.1 Gestão e gestão escolar 

 

O termo gestão, segundo Ferreira (2008), significa administrar, tomar decisão, 

organizar, dar direção, quando relacionado a uma atividade de impulsionar uma 

organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel.  

 

Segundo Francisco Filho (2006), a palavra administração originou-se do latim ad 

(direção, tendência para, etc.) e juntou-se à palavra minister (subordinação ou 

obediência). Significava a realização de uma função sob o comando de outra 

pessoa. O tempo passou e o sentido da palavra administração mudou para processo 

de planejar, organizar, dirigir e controlar os acontecimentos de organizações para 

atender aos objetivos estipulados.  

 

A administração é a utilização de recursos humanos e materiais, de maneira 

racional, para a realização de determinados fins. Por essa ótica, é condição 

necessária à vida humana e organizacional e está presente em todas as 

organizações dirigidas pelos homens, estando sujeita a determinações políticas, 

sociais, filosóficas, religiosas e financeiras. É um instrumento útil para transformar ou 

conservar a sociedade. Nesse contexto, deve-se considerar que se vive sob o modo 

de produção capitalista, em que o capital determina as relações (Motta, 2004).  
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Garcia (2006) considera que a administração é um processo dinâmico, o qual 

consiste em tomar decisões sobre os objetivos estabelecidos e de acordo com eles. 

Ressalta que atualmente todos os setores da vida estão submetidos aos processos 

administrativos e que não existe um modelo único de administração pronto e 

acabado, testado e receitado com sucesso.  

 

Com o surgimento da Teoria das Relações Humanas, uma nova linguagem passou a 

dominar o repertório administrativo: motivação, liderança, comunicação, organização 

informal e dinâmica de grupo passaram a fazer de parte do dia a dia das 

organizações. Surgiu, assim, uma nova concepção sobre a natureza do homem, em 

que os trabalhadores são vistos como seres de sentimentos, de desejos e de 

temores e são motivados para a necessidade de alcançar satisfações primárias por 

meio dos grupos com os quais interagem (Motta, 2004). 

 

Do ponto de vista social e/ou prático, o que é comum a todas as teorias é o usufruto 

do lucro, o domínio e o poder das classes dominantes sobre as classes dominadas. 

E o principal objetivo das empresas é o aumento da produtividade, que por sua vez 

é geradora de lucro. Para Maciel (2008), essa é uma das considerações feitas 

quando se discute a possibilidade de aplicar estratégias da administração científica à 

administração escolar. 

 

A expressão organização escolar é frequentemente identificada com administração 

escolar, termo que caracteriza os procedimentos referentes ao planejamento do 

trabalho da escola, racionaliza o uso de recursos (materiais, financeiros, 

intelectuais), coordena e controla o trabalho das pessoas. Alguns autores utilizam 

essas duas expressões indistintamente, outros atribuem mais amplitude a uma ou à 

outra. O mesmo acontece com os termos gestão e direção, em que se toma o 

primeiro como administração e o segundo como um aspecto do processo 

administrativo (Bauer, 2011).  

 

Autores como Cerqueira (2006), Dourado (2013) e Dias (2014), pesquisadores das 

tarefas de administrar, gerir, organizar, dirigir, tomar decisões, as conceituam como 

administração, configurando-se, assim, uma ciência da administração ou uma teoria 

da administração. Quando remetidas à escola, essas tarefas configuram a 
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administração escolar (ou educacional, conforme o âmbito de análise), sendo a ação 

de organizar parte dela.  

 

Nesse sentido, são bem explícitas as definições. Santos (2014, p. 66) preleciona que 

“a administração escolar tem como objetivos essenciais planejar, organizar, dirigir e 

controlar os serviços necessários à educação. Ela inclui, portanto, no seu âmbito de 

ação, a organização escolar”.  

 

Francisco Filho (2006) destaca o caráter grupal e cooperativo das instituições, 

definindo a organização como ação congregada entre duas ou mais pessoas, 

subordinadas à administração. Para que as organizações funcionem e realizem seus 

objetivos, faz-se necessária a tomada de decisões, direção e controle dessas 

decisões. É esse o processo que se denomina de gestão. Utiliza-se a expressão 

organização e gestão da escola, considerando que esses termos, colocados juntos, 

são mais abrangentes que administração. Nesses aspectos:  

 

O papel da gestão escolar é assegurar e conduzir um ensino comprometido 
com a sabedoria do conviver em conjunto respeitando as diferenças e 
construindo um mundo mais humanizado. Gestão que atua considerando e 
respeitando o coletivo diversificado da escola tende a formar cidadãos que 
respeitam primeiramente a diversidade existente no meio social antes de usar 
os conhecimentos produzidos no contexto escolar para atuar em benefício 
próprio (Ferreira, 2008, p. 78). 

 

Isso significa que a gestão escolar pode constituir caminho real de melhorias na 

qualidade de ensino quando idealizada como mecanismo de alteração das práticas 

pedagógicas. Isso é possível porque não existem meios institucionais que venham a 

ser criados no sistema público de ensino que possam transformar a qualidade da 

educação pública, se não estiver implicada a possibilidade de redefinição, ou 

melhor, a vontade coletiva que queira modificar a existência pedagógica concreta 

(Santos, 2014). 

 

Bastos (2005) já afirmava que esse seria o maior desafio, pois envolveria, 

necessariamente, a criação de um novo projeto pedagógico. E se as escolas não 

estivessem dispostas a mudar, a gestão e a melhoria da qualidade seriam fórmulas 

esvaziadas de qualquer conteúdo substantivo.  
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Mediante o contexto, o caminho para a superação das dificuldades dessa prática 

nas escolas – de buscar a melhoria de seus processos – ainda é o de encontrar 

mecanismos que construam um processo de modo inerentemente 

democrático. Embora não seja tarefa fácil, o primeiro passo na direção de 

concretizá-la é buscar no conhecimento crítico soluções de enfrentamento da 

realidade, identificando as particularidades da situação como ela se apresenta 

(Santos, 2014). 

 

Nesse sentido, nota-se que a Lei 9.394/96 contempla a reorganização dos sistemas 

de ensino com base na simplificação das estruturas burocráticas, que se traduz em 

descentralização dos processos decisórios e de execução; no fortalecimento das 

escolas que deverão observar em sua organização diretrizes como a constituição de 

conselhos escolares; na obrigatoriedade de prestação de contas, bem como na 

divulgação dessas e de todos os seus processos e resultados, assim como a 

avaliação do desempenho institucional e a garantia da elaboração de planejamento 

anual da escola de forma participativa, valorizando a experiência da comunidade 

(Cerqueira, 2006).  

 

Essas diretrizes, portanto, se constituem, como refere Paro (2006), em referências 

sobre as quais a escola deve fundar sua prática pedagógica e evidentemente 

desenvolver concepções de gestão que priorizem a dimensão democrática e 

estimulem a inclusão e a participação de todos, a partir da responsabilidade social 

pelo planejamento, execução e pela avaliação institucional da escola. 

 

Assim sendo, pode-se dizer que a organização escolar pode ser definida como 

unidade social que reúne pessoas que interagem entre si, intencionalmente, 

operando por meio de estruturas e de processos organizativos próprios, a fim de 

alcançar objetivos educacionais. A esse conjunto de atividades denominou-se de 

gestão escolar. Essa definição sintetiza a tarefa de administrar em dois conceitos 

bem claros: a racionalização dos recursos e a coordenação do esforço coletivo em 

função dos objetivos (Alemany, 2008). 

 

Para que o sistema e as escolas que o compõem cumpram melhor a sua função, é 

preciso que seja repensada a forma de organização e gestão dessas instâncias, seja 
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revisto o seu projeto político pedagógico e, desse modo, redimensionada a sua 

identidade. É preciso, também, que se busque a autonomia por meio de efetiva 

descentralização, sem prejuízo de diretrizes comuns que caracterizem o sistema de 

ensino e lhe confiram unidade.  

 

A partir desse entendimento, Ferreira (2008) defende que a gestão escolar baliza o 

relacionamento entre os profissionais, na busca por valores e crenças 

organizacionais como generosidade, transparência, honestidade, comprometimento 

e participação. Essas são atitudes que favorecem a construção de um ambiente 

saudável e prazível, motivador e construtivo e, à medida que essas atitudes 

começam a fazer parte do cotidiano dos professores, funcionários, alunos e pais, 

suprimem-se os comportamentos negativos, restando pouco espaço e condutas 

indesejadas no ambiente de trabalho.  

 

2.2 Gestão de IES 

 

Gestão é a capacidade de gerenciar relações, sejam elas econômicas, sociais ou 

pessoais. No caso da gestão de IES, é um empreendimento que desafia seus 

gestores, organismos públicos e privados e comunidades com quem elas 

estabelecem constantes interações (Machado, 2009). 

 

A autonomia educacional, conforme instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), versa sobre a construção da identidade institucional, 

formada pela capacidade organizacional da escola para elaboração do seu projeto 

educacional, que seja capaz de gerenciar diretamente os recursos destinados ao 

desenvolvimento e manutenção do ensino, bem como a sua execução, mediante 

adoção da gestão compartilhada. 

 

Para Santos e Ortiz (2015), a ideia de gestão contém a concepção de coordenação 

e de participação, a qual constitui elemento indispensável da gestão, considerando 

que seja fruto do quadro de valores dos atores da instituição e da sua atuação 

responsável.  A formação dos gestores educacionais, especificamente em instituição 

de educação superior (IES), é um processo que requer qualificação e 
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aperfeiçoamento continuados, cuja eficácia do desempenho corresponda a missão, 

propósitos e metas definidas pela instituição mantenedora. 

 

Observa-se que a gestão no ensino superior torna-se a cada dia um grande desafio 

no que diz respeito à redefinição da cultura organizacional instaurada, pois, sem 

essa redefinição, a citada gestão corre o risco de se tornar ineficaz. O motivo disso é 

que as novas bases que podem provocar mudanças na cultura organizacional 

vigente, na gestão dos sistemas e das instituições, fundam-se nos princípios do 

alinhamento e do desdobramento (Behah, 2009). 

 

Uma cultura organizacional fundada em valores e propósitos convergentes é 

condição primordial para a construção do projeto institucional. Essa cultura, definida 

a partir do estabelecimento da missão, é implementada por meio do alinhamento dos 

propósitos, políticas e prioridades que integram o planejamento estratégico.  

 

Silva (2012) reporta que os desdobramentos das ações levadas a efeito com a 

participação dos atores nas diversas instâncias da IES, de forma indissociada, 

abrangem as esferas de decisão e de execução. A qualidade da participação dos 

atores da instituição é decorrência da gestão que se instaura na organização e do 

grau de comprometimento com a missão e as metas institucionais. Dessa forma, 

alinhamento e desdobramento tornam-se instrumentos imprescindíveis à gestão 

institucional eficaz e à consecução do seu projeto. 

 

O alinhamento das políticas da instituição e o desdobramento dos programas pelos 

atores nos diversos segmentos requerem dos gestores sólida formação em liderança 

e capacidade de coordenação na implementação do projeto. Ainda de acordo com  

Silva (2012), a gestão centrada na coordenação e na liderança e a conjugação de 

esforços no desenvolvimento do projeto institucional constituem fatores de eficácia e 

de relevância dos programas das IES, em relação aos seus propósitos ante a 

comunidade externa. 

 

Assim sendo, a gestão educacional requer mais do que simples redefinição nas 

estruturas organizacionais; requer mudanças de paradigmas, fundamentando a 

construção de uma proposta educacional e o desenvolvimento, diferente da gestão 
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que atualmente é vivenciada. Ela necessita estar além dos padrões atuais 

comumente desenvolvidos pelas organizações burocráticas.  

 

De acordo com Libâneo (2013), a Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN, nº 9.394/96) não exige a existência de departamentos no âmbito das 

organizações de educação superior. Com isso, algumas universidades transferiram 

as estruturas administrativas para a coordenação de cursos, acolhendo a ideia de 

que a responsabilidade pela direção e pelo sucesso dos cursos superiores ficará por 

conta dos coordenadores, que passam a assumir, assim, a gestão e a 

responsabilidade pela qualidade do curso no sentido amplo. 

 

Assim sendo, o gestor de curso assume a função de dirigente, dependendo do seu 

autoaprendizado, que envolve o aprender com o trabalho com base na experiência, 

no escutar colegas e também outras pessoas (funcionários da instituição). Contudo, 

é evidente a carência que esse gestor possui em relação à preparação adequada, 

bem como de treinamento para desenvolver as competências necessárias para 

exercer o papel gerencial. Esse gestor educacional tem, além dos desafios de 

mercado, que conhecer seus concorrentes e saber utilizar as novas tecnologias 

(Bauer, 2011).   

 

Rodrigues (2013) afirma que o educador é visto também como gestor que agrega 

valor à sua função, fato que contribui na formação educativa dos sujeitos. É natural 

que se espere da influência de um bom gestor, por meio de sua habilidade, 

mobilização para obtenção de objetivo comum que extrapole o ambiente 

empresarial. É notório que a área educacional universitária tem buscado mais 

profissionalização de seus cargos gerenciais a partir da necessidade do gestor na 

área educacional de conciliar a gestão administrativa, pedagógica, acadêmica e 

científica.  

 

2.3 Instrumentos do MEC e o processo de gestão das IES 

 

Reza o art. 206, inciso VII da Constituição Federal de 1988: “o ensino será 

ministrado com base no princípio da garantia do padrão de qualidade”. E no ano de 

1990 foram criados em nível nacional os processos avaliativos da educação. Assim, 
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as políticas públicas foram se desenvolvendo, tanto que no ano de 2004, com a 

promulgação da Lei 10.861, foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) como sistema de avaliação, buscando não só a 

melhoria de qualidade contínua, mas subsídios às políticas de educação superior.  

 

A citada lei, ao estabelecer critérios de avaliação para a qualidade da educação 

superior, torna-se imprescindível nas metas de governança e expansão da oferta 

dos cursos de graduação, fortalecendo e reestruturando as ações de avaliação, 

regulação e supervisão, em se tratando de processo de autorização de cursos e 

instituições. A proposta do SINAES exige que as IES se submetam a um ciclo 

completo de avaliação dividido nos seguintes pilares: a avaliação institucional, a 

avaliação de cursos e a avaliação de desempenho dos estudantes (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação Anísio Teixeira - INEP, 2015). 

 

Ristoff e Giolo (2006) salientam que o SINAES aliou alguns princípios e diretrizes do 

Programa de Avaliação Institucional (PAIUB) criado no ano de 1993 pelo Ministério 

da Educação (MEC) para que as universidades criassem sistemas internos de 

avaliação, e que seriam checados em outra ocasião por técnicos do próprio MEC, 

com a finalidade de auxiliar no processo de aperfeiçoamento da instituição. Entre os 

princípios está o compromisso formativo da avaliação, a globalidade, a integração 

orgânica da autoavaliação com a avaliação externa, a continuidade, a participação 

ativa da comunidade acadêmica, o respeito à identidade institucional e o 

reconhecimento da diversidade do sistema educacional.  

 

Assim, a lei do SINAES rege, em harmonia com o que está estabelecido na 

Constituição Federal de 1988 com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e o PNE 

(Programa Nacional de Educação), que as IES do país, federal ou privada, com 

exceção das criadas pelo poder público estadual e municipal, devem não apenas 

participar dos processos avaliativos que compõem o sistema, mas criar as 

Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), com atuação autônoma no processo de 

autoavaliação institucional. A lei em estudo estabelece, ainda, que todos os dados e 

resultados do SINAES tornem-se públicos, e exige absoluta transparência do 

processo (Ristoff & Giolo, 2006).  
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É incontestável que a reestruturação da avaliação significou a construção de um 

sistema com novos instrumentos em volta de um entendimento que consentisse em 

superar a fragmentação e integração orgânica dos instrumentos de avaliação e dos 

espaços avaliativos dentro do próprio MEC. E que pudesse articular a autoavaliação 

das instituições com a avaliação externa, em torno de dimensões estabelecidas em 

lei (Ristoff & Giolo, 2006).  

 

O mais importante da citada Lei foi a integração dos instrumentos de avaliação entre 

si, com os de informações. Bases de dados como: o Censo da Educação Superior, o 

Cadastro Nacional de Docentes, a plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Cadastro de Instituições e 

Cursos, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), Avaliação de 

Cursos de Graduação e Avaliação de Instituições, além de outras bases de dados 

do INEP e de outros do governo, tornaram-se parte integrante do novo processo 

avaliativo (Ristoff & Giolo, 2006).  

 

Dias Sobrinho (2010) explicita que, após a implantação do SINAES, o INEP passou 

a executar todas as avaliações da educação superior, seguindo as diretrizes ditadas 

pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), como 

referência para os demais órgãos do MEC que realizam atividades regulatórias, 

como: autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, 

credenciamento, recredenciamento. Essas avaliações realizadas pelo INEP não 

incluem os cursos de pós-graduação stricto sensu. 

 

É possível notar que a avaliação institucional tornou-se específica, diferenciando do 

rendimento acadêmico e de curso, evidenciando que o seu objetivo é identificar o 

perfil e o significado de sua atuação, respeitando a diversidade e a especificidade 

das diferentes instituições acadêmicas como universidades, centros universitários, 

faculdades e centros de educação tecnológica (Ristoff & Giolo, 2006).  

 

A lei que criou o CONAES tem como objetivo propor e avaliar as dinâmicas, 

procedimentos e mecanismos de toda a avaliação, seja ela da instituição, do curso 

ou do desempenho dos estudantes. Com isso, estabelece diretrizes organizacionais, 

elabora políticas para a constituição de comissões e emite pareceres, articulando-se 
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com os sistemas estaduais, visando à construção de critérios comuns de avaliação e 

supervisão, evitando a fragmentação da avaliação da educação superior e freando a 

fragmentação em curso do sistema de educação superior. Além disso, coordena e 

supervisiona o SINAES (Dias Sobrinho, 2010). 

 

É bom esclarecer que o SINAES é um sistema nacional que envolve a maioria das 

instituições de educação superior, cursos e estudantes do país, sendo todas as IES 

ligadas ao Sistema Federal de Ensino e as ligadas aos Sistemas Estaduais de 

Ensino, dependendo da decisão de cada Estado em aderir ou não ao Sistema. O 

artigo 9º da LDBEN, inciso VIII, estabelece como incumbência da União: assegurar 

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 

cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível de ensino 

(Ristoff & Giolo, 2006).  

 

Dias Sobrinho (2010) assegura que o trabalho na educação superior prediz que os 

perfis institucionais e de cursos sejam derivados da integração de bases de dados 

do Censo da Educação Superior, do Cadastro de Docentes, Cadastro de Cursos e 

Instituições, do Cadastro dos cursos lato sensu, ENADE e questionário 

socioeconômico aplicado aos estudantes do ENADE e do Exame Nacional de 

Cursos.  

 

Ainda conforme Dias Sobrinho (2010), a visão sistêmica do SINAES baseia-se na 

articulação entre avaliação e regulação. Nesse sentido, o conjunto articulado de 

instrumentos de avaliação, tais como as avaliações institucionais interna e externa, 

as condições de ensino e os indicadores referentes ao desempenho dos estudantes, 

além dos dados cadastrais e do Censo, deve produzir informações e pareceres para 

constituírem as bases dos atos regulatórios a serem praticados pelo Conselho 

Nacional de Educação e pelas instâncias respectivas do MEC.  

 

A aliança orgânica entre a regulação – prerrogativa do Estado, praticada no Brasil 

nas modalidades de credenciamento e recredenciamento periódico das IES e 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos – e a 

avaliação, integrada por múltiplos instrumentos, organizada pelo INEP e contando 

com a participação da comunidade acadêmico-científica, das autoridades das IES e 



32 
 

de membros da comunidade civil, constitui o eixo estruturante da construção de um 

Sistema Nacional de Educação Superior (Dias Sobrinho, 2010).  

 

Segundo Sousa e Lopes (2010), o SINAES não foi apenas mais um instrumento de 

avaliação, mas um instrumento focado na IES como um todo, em que a avaliação do 

aluno e do curso seria em função da totalidade institucional. O SINAES recuperava o 

conceito de mais complexidade da essência da educação superior, que é a 

formação integral de cidadãos-profissionais e cuja referência central é a sociedade, 

prevalecendo o princípio de educação como bem de direito humano e social, dever 

do Estado, independentemente de que seja oferecida e mantida pelo Estado ou pela 

iniciativa privada.  

 

Nesse contexto, Ribeiro (2010) comenta que, em função dessa complexidade 

existente na educação superior, a avaliação não deve limitar-se a um único 

instrumento, compreendendo o conjunto integrado de dimensões, funções e 

finalidades de ensino, pesquisa e vinculação com a sociedade.  

 

Sousa e Lopes (2010) apregoam que a concepção original do SINAES traz em seu 

bojo que a educação transcende o desempenho estudantil em provas estáticas, 

buscando significados amplos da formação humana integral e pondo em questão a 

responsabilidade social das IES. Ou melhor, o sistema de avaliação deve produzir 

sentidos a respeito do cumprimento das funções sociais de formação humana e 

construção de conhecimentos de cada instituição, no âmbito regional, nacional ou 

internacional.  

 

A Tabela 1 apresenta, de forma esquemática, os eixos e os indicadores que 

subsidiam a avaliação do MEC. Esse documento é utilizado para a avaliação tanto 

de cursos presencias, quanto de cursos à distância. 
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Tabela 1 

Eixos e indicadores que subsidiam a avaliação do MEC 

Eixos Indicadores 

1 Planejamento e 
avaliação 
Institucional 

1. Evolução institucional a partir dos processos de planejamento e 
avaliação institucional 

2. Processo de autoavaliação institucional 
3. Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 
4. Autoavaliação institucional e avaliação externa: análise e divulgação 

dos resultados 
5. Relatórios de autoavaliação 

2 Desenvolvimento 
Institucional 

1. Missão, objetivos, metas e valores institucionais 
2. PDI, planejamento didático instrucional e política de ensino de 

graduação e pós-graduação 
3. PDI, políticas e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de 

inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico cultural 
4. PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do 

meio ambiente, da memória cultural 
5. PDI e políticas institucionais voltadas para o desenvolvimento 

econômico e a responsabilidade social 
6. PDI e política institucional para a modalidade EAD 
7. Estudo para implantação do polo EAD 

 
3 Políticas 
acadêmicas 

1. Política de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 
de graduação 

2. Política de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 
de pós-graduação latu senso 

3. Política de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 
de graduação 

4. Política de ensino e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa 
ou iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento 
artístico cultural 

5. Política de ensino e ações acadêmico-administrativas para a extensão 
6. Política de ensino e ações de estímulo e difusão para a produção 

acadêmica docente 
7. Política institucional de acompanhamento dos egressos 
8. Política institucional para a internacionalização 
9. Comunicação da IES com a comunidade externa 
10. Comunicação da IES com a comunidade interna 
11. Política de atendimento aos discentes 
12. Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à 

participação em eventos 
 
4 Políticas de 
gestão 

 
1. Titulação do corpo docente 
2. Política de capacitação docente e formação continuada 
3. Política de capacitação e formação continuada do corpo técnico 

administrativo 
4. Política de capacitação e formação para o corpo de tutores presenciais 

e a distância 
5. Processos de gestão institucional 
6. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
7. Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento 

institucional 
8. Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna  

Continua 
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Tabela 1 

Eixos e indicadores que subsidiam a avaliação do MEC 

Eixos Indicadores 

5 Infraestrutura 1. Instalações administrativas 
2. Salas de aula 
3. Auditório 
4. Sala de professores 
5. Espaços para atendimentos aos discentes 
6. Espaços de convivência e alimentação 
7. Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura 

física 
8. Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 
9. Bibliotecas: infraestrutura 
10. Bibliotecas: plano de atualização do acervo 
11. Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 
12. Instalações sanitárias 
13. Estruturas dos polos EaD 
14. Infraestrutura tecnológica 
15. Infraestrutura de execução e suporte 
16. Plano de expansão e atualização de equipamentos 
17. Recursos de tecnologia de informação e comunicação 
18. Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

PD: Plano de Desenvolvimento Institucional; AVA: ambiente virtual de aprendizagem. 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. INEP. (2017). 
Instrumento de avaliação institucional externa: presencial e a distância. Recuperado de: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recred
enciamento.  
 

Nos cinco eixos apresentados na Tabela 1, estão contempladas as 10 dimensões 

determinadas pelo art. 3º da Lei do SINAES: a missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); políticas para o ensino, a pesquisa e a 

extensão; responsabilidade social da instituição; comunicação com a sociedade; 

políticas de pessoal; organização e gestão da instituição; infraestrutura física; 

planejamento e avaliação; políticas de atendimento aos estudantes; sustentabilidade 

financeira. Segundo o mesmo artigo, a avaliação considerará essas dimensões com 

o objetivo de identificar o seu perfil e o significado de atuação da IES “por meio de 

suas atividades, cursos, programas, projetos e setores” (Lei 10.861, art. 3º, 2004).  

 

No que concerne à avaliação dos cursos EAD, no Brasil existe uma legislação 

específica que rege essa modalidade de ensino, atualizada pelo  Decreto nº 

9.057/2017 (Brasil, 2017b).   
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2.4 Gestão de cursos de EAD 

 

A universidade, como instituição, foi criada a partir da década de 1920, com sua 

expansão de forma mais acelerada a partir da década de 1950, porém foi após 1965 

que realmente se ampliou o número de faculdades, institutos, escolas isoladas, 

federações e universidades, buscando atender aos interesses da modernização.  

 

Reza o artigo 207 da Constituição Federal que as universidades brasileiras gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 

com indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No entanto, Rossetto 

(2005) opina que o papel da universidade como produtora de conhecimento, muitas 

vezes, faz com que seu entendimento sobre gestão divirja do próprio conceito de 

administração. Em alguns momentos, a figura de uma reitoria que administra e é 

autônoma perante a comunidade é confundida com o “patrão”, o chefe, e não um 

membro eleito para representar os demais. 

 

São essas diferenças que remetem a refletir sobre o que significa a gestão nas IES, 

pois o gerenciamento dos recursos compreende tanto aspectos financeiros e 

patrimoniais quanto, principalmente, o acadêmico, que necessita de contínuos 

aperfeiçoamentos em formação técnico-administrativos de seus gestores para o 

adequado funcionamento do sistema universitário brasileiro, seja ele público ou 

privado (Martins, 2012). 

 

Fullan (2002) argumenta que os gestores mais bem-sucedidos são aqueles que 

conseguem se comunicar com os demais participantes da instituição, ouvindo-os, 

registrando as ponderações e estabelecendo metas comuns para os envolvidos. 

Sendo assim, todos passam a trabalhar em prol de uma causa coletiva, visando à 

melhoria do ambiente escolar, com benefícios e produção de bem-estar para todos 

os atores sociais envolvidos com a IES, incluindo a comunidade que a acolhe.  

 

Esse tipo de gestão educacional tem como características a participação e 

democracia, estabelecendo uma aproximação entre o gestor e a comunidade 

escolar, além de promover a responsabilidade compartilhada entre todos os atores 

sociais envolvidos no âmbito escolar (Libâneo, 2013).  
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Ao explanar sobre a formação do docente e do gestor, não se pode desprezar um 

conceito bastante complexo da educação: a autonomia. Para que esse conceito seja 

compreendido em sua essência e integralidade no contexto educacional, ele deve 

ser analisado na perspectiva dialética.  

 

No entendimento de Luck (2000), não existe total autonomia escolar, uma vez que a 

escola não é um elemento isolado da sociedade. A escola está relacionada ao 

município, ao estado, à sociedade, aos professores, alunos, pais, diretores, à nação. 

A autonomia aqui pontuada deve ser entendida na dimensão política como a 

capacidade de tomar decisões de modo coletivo, compartilhado e articulado, para 

que haja resolução das problemáticas educacionais, como é o caso do EAD.   

 

Nesse âmbito, Ribeiro (2014) enfatiza que desde as primeiras teorias que 

fundamentaram o estudo da gestão, o termo competência gerencial, nas ciências 

administrativas, vem atraindo interesse de diversos pesquisadores. Mesmo não 

havendo consenso na academia, estavam claramente divididos entre aqueles mais 

direcionados para formação e estratégia e aqueles mais direcionados para ação e 

resultado. Para o autor, competências são aspectos verdadeiros, ligados à natureza 

humana, que descrevem de forma holística a aplicação de habilidades, 

conhecimentos, habilidades de comunicação no ambiente de trabalho. 

 

Em se tratando de competência de gestor de ensino a distância, Martins (2012) 

relata, em pesquisa feita com alunos de graduação que realizavam seus estudos 

presencialmente, mas cursavam algumas disciplinas a distância, que em função da 

competência do gestor da IES onde ocorreu o fato, os alunos obtiveram melhores 

médias finais nas avaliações por serem incentivados a acessarem com mais 

frequência o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e trocarem mais mensagens 

entre os pares e os tutores durante as disciplinas na modalidade EAD dos cursos 

presenciais. Daí o resultado ser satisfatório. 

 

No que concerne à gestão de cursos de EAD como exigência do MEC, o 

ordenamento legal vigente a respeito complementa as determinações da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, como o Decreto 9.235, de dezembro de 2017, a 

Portaria Normativa 11, de 20 de junho de 2017 e, finalmente, o  Decreto Nº 
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9.057/2017. Com base nisso, um curso superior a distância precisa de um projeto 

institucionalmente compromissado, que garanta uma formação contemplada na 

dimensão técnico-científica voltada para o mundo do trabalho e na dimensão política 

para a formação do cidadão, envolvendo os aspectos pedagógicos, recursos 

humanos e de infraestrutura. Nesse sentido, seu projeto político pedagógico deve 

contemplar a concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem; os sistemas de comunicação; o material didático; os sistemas de 

avaliação; a formação de equipe multidisciplinar; a criação de uma infraestrutura de 

apoio; a gestão acadêmico-administrativa; e a sustentabilidade financeira. 

 

Em se tratando de concepção de educação e currículo no processo de ensino e 

aprendizagem, o projeto político pedagógico é uma ferramenta imprescindível 

voltada para o perfil do futuro estudante formado. É por meio dessa ferramenta que 

se definem os processos de produção do material didático, de tutoria, comunicação 

e de avaliação, além de delinearem os princípios e diretrizes que servirão de alicerce 

no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

 

A opção epistemológica norteia toda a proposta organizacional do currículo e seu 

desenvolvimento, bem como a organização em disciplina, módulo, tema, área e 

reflete a escolha feita pelos sujeitos envolvidos no projeto. Já a compreensão de 

avaliação, os instrumentos a serem utilizados, como as concepções de tutor, 

estudante, de professor, enfim, devem estar alinhados com a opção teórico-

metodológica contida no projeto pedagógico. 

 

Assim sendo, o uso inovador da tecnologia que é aplicado à educação, 

especificamente a distância, deve apoiar-se em filosofia de aprendizagem que 

proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de desenvolver projetos 

compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o 

conhecimento. 

 

Outro item importante que deve constar no projeto político pedagógico é o sistema 

de comunicação, facilitado atualmente com o avanço das tecnologias de informação 

e comunicação, que têm o princípio da interação e da interatividade como ponto 

fundamental para que o processo de comunicação aconteça. 
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O material didático é outro item contido no projeto político pedagógico que tem como 

objetivo desenvolver habilidades e competências específicas, recorrendo a um 

conjunto de mídias compatível com a proposta e com o contexto socioeconômico do 

aluno. Deve orientar o estudante quanto aos direitos, deveres e normas de estudo a 

serem adotadas, bem como informações gerais sobre o curso (grade curricular, 

ementas, etc.), formas de interação com professores, tutores e colegas, além de 

propiciar todas as demais orientações que darão segurança durante o processo 

educacional. 

 

Finalmente, item importante que deve conter no projeto político pedagógico é a 

avaliação, que na EAD possui duas dimensões. Uma que diz respeito ao processo 

de aprendizagem e a outra se refere à avaliação institucional. A que trata da 

aprendizagem tem como objetivo ajudar o estudante a desenvolver graus mais 

complexos de competências cognitivas, habilidades e atitudes. Deve comportar um 

processo contínuo, verificando constantemente o progresso dos estudantes, bem 

como os estimulando a se tornarem ativos na construção do conhecimento. Já a que 

trata da avaliação institucional requer a participação ativa e crítica do estudante, no 

sentido de posicionar-se quanto aos processos e organização da IES.   

 

Como se pode notar, todos esses elementos se interligam, com o fim de 

proporcionar ao estudante condições ideais de aprendizagem, como será discutido 

na próxima seção.  

 

2.5 Relação entre gestão e o processo ensino-aprendizagem em EAD 

 

O uso das redes no processo educativo garantiu seu espaço na última década com 

a possibilidade da universalização de acesso às tecnologias digitais. Mas sabe-se 

que é preciso entender as redes como suporte na web, que permitem a conexão a 

qualquer distância por meio de dispositivos de comunicação, que embora sejam 

eficientes como suporte no processo educativo, enquanto tal, não é uma rede de 

aprendizagem. Por outro lado, são necessárias competências para o uso 

metodológico adequado para compor a rede de efetividade educativa (Bezerra, 

2011).  
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Dias (2016) acredita que as redes de aprendizagens traduzem uma referência de 

aprendizagem autônoma e de inovação ao processo educativo, não mais 

centralizado no professor, em que aprendente/aprendência tornam-se parte de uma 

rede de informação e formação colaborativa. Usar intensivamente as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), porém, não é suficiente para 

considerar inovador o processo educativo.  

 

Ainda é usado na formação de redes de aprendizagem o modelo tradicional, 

mantendo o professor como centro (Brasil, 1997, p. 31), no entanto, as redes de 

aprendizagem colaborativas online têm como foco os processos que compreendem 

uma forma interativa de comunicar, traduzindo, assim, mudanças na concepção de 

aprendizagem e do processo educativo (Dias, 2016; Lévy, 1999; Silva, 2012).   

 

Para Silva (2012), encaminhar o processo educativo para a valorização do diálogo 

pedagógico e constituição de redes de aprendizagem é um importante desafio para 

superar os modelos pedagógicos centralizados no professor ou em redes 

hierarquizadas que não permitem que as informações e as interações fluam em 

todos os circuitos da comunicação educacional.   

 

O formato digital-virtual da EAD busca romper com a visão fordista e pós-fordista de 

instrução programada em série e visa à formação do sujeito capaz de dialogar 

reflexivamente com as mudanças do seu tempo (Coll, Bustos & Engel, 2010). Abre-

se espaço, assim, para a aprendizagem colaborativa em rede focada nas atividades 

desenvolvidas entre indivíduo e coletivo, criando comunidades de aprendizagem em 

ambientes virtuais como espaços organizados para o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Esses ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são entendidos como um espaço 

na internet constituído por indivíduos com objetivos educativos comuns, em 

interação e formas de comunicação, por meio de uma plataforma de software, tendo 

como meta principal a aprendizagem. Desse modo, o AVA é arquitetado e pensado 

como uma sala de aula virtual (online) onde os recursos pedagógicos, as 

ferramentas e a organização do tempo são disponibilizadas para funcionar em prol 



40 
 

das atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas nesse espaço 

(Dias, 2016).  

 

Muito mais do que apenas um espaço, como sala de aula online, é importante que 

seja habitado corresponsavelmente por seus atores (professores, estudantes). Essa 

condição de habitante, segundo Scherer (2009), caracteriza-se quando os membros 

se preocupam em coparticipar e colaborar com as ações que são desenvolvidas no 

espaço de aprendizagem, percebendo-se e agindo como pertencentes e 

corresponsáveis pela qualidade dos trabalhos do grupo do qual faz parte.  

 

Sendo assim, o AVA adquire concretude singular, à medida que os participantes 

(professor, estudante, supervisor) habitam esse espaço virtual, envolvendo-se em 

um processo de “intermediação pedagógica múltipla”, como proposto por Okada e 

Okada (2007, p. 8). Esses autores asseveram que todos são coautores do processo 

e de seus consequentes resultados. Essa discussão conduz à reflexão sobre o tipo 

de aprendizagem e, por vezes, de ensino que se pretende adotar ao se planejar e 

organizar cursos online.  

 

Dias (2016) chama atenção para outro aspecto importante, ao afirmar que as redes 

de aprendizagem online precisam de um diferencial em relação às demais redes. Se 

for proposta uma rede com a finalidade da produção de conhecimento como objetivo 

comum, é preciso organizar os estudos, facilitar o acesso à informação, concentrar-

se nas informações principais e diminuir o tempo gasto com as inúmeras 

possibilidades de acessos à informação propiciados pela rede. Nesse caso, o 

professor pode ter esse papel de orientador da rede de aprendizagem.  

  

Contudo, é vantajoso que a rede tenha vários animadores para que não haja 

esfriamento das ações e que o professor não exerça, necessariamente, o papel de 

liderança principal, ainda que ele seja a referência do grupo e que venha a contribuir 

decisivamente para o sucesso na gestão da aprendizagem.  

 

Silva (2012, p. 100) alerta que “os professores poderão lançar mão de suas 

potencialidades para abrir novos espaços de participação coletiva, colaborativa e aí 

educar, formar”. Nesse caso, o professor (que pode ser chamado de tutor ou de 
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orientador) exerce um papel “periférico” na dinâmica da rede, porque, o “centro” está 

em cada participante interessado na aprendizagem. É à docência que cabe o papel 

de estruturar e dinamizar a rede, e não apenas estabelecer uma. Nas redes, as rotas 

são dinâmicas e podem ser resultado dos estilos de aprendizagem dos alunos e das 

características da própria rede.   

 

2.6 Marco teórico 

 

Concluindo, este capítulo apresentou o Referencial Teórico que embasa esta 

pesquisa, abordando temas relativos à gestão, especialmente das IES, focando 

especialmente os cursos a distância. Além de textos analíticos sobre os documentos 

de avaliação oficiais, as análises de outros textos teóricos como artigos, 

dissertações e teses forneceram a base para responder aos objetivos delineados 

para esta pesquisa.  

 

Assim, a fim de discutir a percepção de alunos e gestores sobre o papel dos 

gestores na condução dos cursos EAD, foram importantes as discussões de autores 

como Fullan (2002); Okada e Okada (2007); Behah (2009); Machado (2009); 

Scherer (2009) Coll et al. (2010); Bezerra (2011); Silva (2012); Dias (2016); Martins 

(2012); Libâneo (2013); Rodrigues (2013); e Santos e Ortiz (2015). Esses autores 

constituem marco teórico da presente pesquisa e orientaram o desenho 

metodológico descrito no próximo capítulo.   
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3 Metodologia 

 

Este capítulo subdivide-se em seções que descrevem os princípios metodológicos 

adotados neste estudo: a caracterização da pesquisa, a descrição dos sujeitos 

envolvidos, os procedimentos para a coleta de dados e as estratégias utilizadas na 

análise dos dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este estudo baseia-se em uma pesquisa de campo do tipo estudo de caso, de 

natureza descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa.  

 

Para Vergara (2010), o estudo em campo avalia um único grupo ou comunidade em 

termos de sua estrutura social, ressaltando a interação de seus componentes. Utiliza 

muito mais técnicas de observação do que interrogação. Para ela, basicamente são 

os seguintes procedimentos que interagem com a coleta de dados em campo: 

questionário e entrevista semiestruturada. A escolha por essa metodologia para este 

estudo ajudou a explorar situações da vida real. Ademais, tal técnica possibilitou a 

descrição da situação do contexto em que foi feita a investigação, além de explicar 

as variáveis causais do tema em estudo subsidiada por uma reflexão teórica que 

deu suporte à análise e interpretação dos dados coletados sobre o problema e suas 

intercorrências, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos acerca do objeto de 

estudo nesta pesquisa de campo do tipo estudo de caso. 

 

Chizzotti (2005) considera que um estudo de caso é sempre representativo de um 

todo, porque procura observar o problema em sua totalidade. Gil (2012, p. 54) dá 

mais respaldo para realizar esse tipo de pesquisa ao enfatizar que “é o estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos para imprimir um amplo e 

detalhado conhecimento”. 

 

Afirma Triviños (1987) que o estudo de caso não foi uma classe de pesquisa típica 

do modelo positivista, tão inclinado à quantificação das informações. Mas é uma 

categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. 

Essa definição determina suas características, que são dadas por duas 
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circunstâncias, principalmente. Uma é a natureza e abrangência da unidade; e a 

outra, que esta pode ser um sujeito. No estudo de caso qualitativo, em que nem as 

hipóteses nem os esquemas de inquisição estão aprioristicamente estabelecidos, a 

complexidade do exame aumenta à medida que se aprofunda no assunto.  

 

Com o desenvolvimento da investigação qualitativa, o estudo de caso, que estava 

em uma situação de transição entre tipos de investigação, constituiu-se em uma 

expressão importante dessa tendência nova na pesquisa educacional, pois a sua 

complexidade está determinada pelos suportes teóricos que servem de orientação 

ao trabalho do investigador. Um enfoque a-histórico, reduzido às características 

culturais de um meio específico no qual se insere a unidade em exame, de natureza 

qualitativo-fenomenológica, é menos complexo, sem dúvida, que uma visão na qual 

se observa o fenômeno em sua evolução e suas relações estruturais fundamentais 

(Triviños, 1987, p. 134). 

 

Gil (2012) ensina que o estudo de caso é empírico e investiga um fenômeno dentro 

do seu cenário, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência.  

 

Sobre a pesquisa ser de natureza descritiva, Gil (2012) advoga que as pesquisas 

descritivas possuem como objetivo descrever as características de uma população, 

fenômeno ou de uma experiência, proporcionando novas visões sobre uma 

realidade já conhecida. A principal característica dessa natureza de pesquisa é a 

maneira como coleta os dados, pois são evidenciadas as opiniões e atitudes da 

população estudada, assim como a descoberta de associação entre variáveis 

pesquisadas.  

 

Quanto à opção pela abordagem qualitativa, Bauer e Gaskell (2011) postulam que 

essa abordagem busca: alcançar os conhecimentos mais aprofundados dos sujeitos 

focalizados; perceber as suas concepções; ter contato direto com os pesquisados; 

trabalhar com fatos localizados que repercutem diretamente em sua vida; considerar 

a experiência social desses fatos, buscando significados de vivências para eles. 
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Já a pesquisa documental, de acordo com Santos (2014), é considerada uma das 

etapas importantes de qualquer estudo, considerando que, por meio dela, é possível 

o pesquisador se inteirar de discussões existentes sobre qualquer tema que deseja 

explorar, comparando as opiniões de diferentes autores sobre o mesmo tema, entre 

outras possibilidades. É desenvolvida por meio de material bibliográfico já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

 

A pesquisa quantitativa é conceituada por Santos (2014) como método científico que 

utiliza diversas técnicas estatísticas com a finalidade de quantificar opiniões e 

informações para determinado estudo, buscando compreender e enfatizar o 

raciocínio lógico e todas as informações que se possam mensurar sobre as 

experiências humanas. 

 

Para a pesquisa quantitativa, os meios de coleta de dados são estruturados a partir 

de questionários de múltipla escolha, entrevistas individuais e outros recursos que 

tenham perguntas claras e objetivas. E estes devem ser aplicados com rigor para 

que se obtenha a confiabilidade necessária para os resultados que podem ser 

quantificados, cujo número elevado de amostras torna o estudo relevante, exposto 

em formas de gráficos e tabelas (Santos, 2014). 

 

Finalmente, a observação participante, segundo Gunther (2008), é uma técnica de 

captação de dados que não exige qualquer instrumento específico que direcione a 

observação. Limitando-se, assim, à responsabilidade e ao sucesso pela utilização da 

citada técnica ao observador, assim como da relação observador/observado e da 

capacidade de percepção do primeiro, pode ser alterada em decorrência do seu 

envolvimento no meio. 

 

3.2 Modelo de pesquisa 

 

Buscando alinhar a metodologia com os objetivos propostos para esta pesquisa, 

elaborou-se um modelo de pesquisa que contempla os vários elementos envolvidos 

nos processos de gestão, evidenciando as relações entre eles. Todos os elementos 

se articulam com vistas a tornar o processo ensino-aprendizagem mais produtivo. 

Esse modelo está representado na Figura 1.    
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Figura 1  
Modelo de pesquisa. 
Fonte: elaborada pelo autor a partir de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. INEP. Instrumento de avaliação institucional externa: presencial e a distância. 
Recuperado de: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/ 
instrumentos/ 2017/IES_recredenciamento; Dias, R. A. (2016). Educação a distância: da 
legislação ao pedagógico. Petrópolis: Vozes.  Silva, J. S. (2012). A ação docente na EAD: a 
mediação do tutor entre o discurso e a prática.  Dissertação (Mestrado em Educação Matemática e 
Tecnológica) - EDUMATEC, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.  
 

Como se buscou evidenciar no modelo, a busca pela qualidade de ensino pelas IES, 

seja na modalidade presencial ou a distância, está diretamente relacionada aos 

modelos de gestão adotados, seja pela direção geral, seja pela coordenação de 

cada curso. O fim principal de todos os processos centra-se na satisfação do aluno, 

na medida em que ele percebe que tem sido atendido em suas necessidades e 

dificuldades. Nesses processos, a participação dos gestores é muito importante, já 

que é ele o responsável por criar condições ideais para que a aprendizagem seja 

mais produtiva, tornando-se o elo entre aluno e IES. Esse modelo orientou a 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados (questionário e roteiro de 

entrevistas) utilizados nesta pesquisa.  
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3.3 Unidade de análise e observação / População e amostra 

 

Marconi e Lakatos (2011, p. 108) preconizam que “universo ou população é o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos alguma 

característica em comum”. Nesse sentido, quando a pesquisa não abrange o 

universo inteiro, faz-se necessário escolher uma amostra como parte desse universo 

a ser investigado, sendo uma parcela selecionada do universo. A unidade de análise 

são as Faculdades Doctum de Caratinga e a autorização para a realização da 

pesquisa encontra-se no Apêndice A.  

 

A amostra é definida por Santos (2014) como um subconjunto de sujeitos extraído 

de uma realidade por meio de alguma técnica de amostragem. Neste estudo, é do 

tipo não probabilístico. Constituem-se em população desta pesquisa 1.284 discentes 

dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Serviço Social. Foram escolhidos os alunos 

que cursam os últimos períodos, porque se considera que eles têm mais 

experiências com as disciplinas ministradas a distância nos cursos citados. Foi 

possível extrair 250 respostas de questionários aplicados aos discentes dos 

referidos cursos, possibilitando uma análise estatística descritiva por meio de 

gráficos representando as respectivas respostas de cada questionamento.  

 

Quanto aos servidores (docentes/tutores, diretores, coordenadores de curso e 

técnicos administrativos), eles compõem a unidade de observação, enquanto a 

unidade de análise serão os sujeitos que estão mais diretamente envolvidos no 

ensino e no atendimento ao público, especialmente aqueles com mais tempo nos 

cargos e com mais experiências nas atividades: 14 colaboradores correlacionados a 

direção, docentes/tutoria presencial e coordenadores de curso superior. Todos os 

entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

B).   

 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados foram o questionário com perguntas fechadas, 

entrevistas semiestruturadas, pesquisa documental e observação participante.  
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O questionário, como descreve Santos (2014), é um dos procedimentos mais 

utilizados para obter informações. É uma técnica de custo razoável, apresenta as 

mesmas questões para todas as pessoas, garante o anonimato e pode conter 

questões para atender a finalidades específicas de uma pesquisa. Aplicada 

criteriosamente, essa técnica tem elevada confiabilidade. Pode ser desenvolvida 

para medir atitudes, opiniões, comportamento, circunstâncias da vida do cidadão e 

outras questões.  

 

O procedimento de coleta dos dados da pesquisa de campo aconteceu no mês de 

setembro ano de 2019 e essas atividades foram desenvolvidas no horário das aulas 

e no espaço cedido pela direção da instituição em estudo. 

 

Utilizando a classificação de Pasquali (2005), o instrumento de coleta de dados 

construído é apropriado para a pesquisa, uma vez que visa coletar informações 

sobre ideias e sentimentos de um grupo e sobre determinado tópico e não visa 

testar a habilidade do respondente, mas sim sua opinião sobre o referido tópico.  

 

É um instrumento de coletar dados em campo, composto de certo número de 

questões relacionadas a determinado tema. Foram entregues aos respondentes 

objetivando obter conhecimento de opiniões, crenças, situações vivenciadas, 

sentimentos, etc. 

 

Gil (2012) chama a atenção à construção de questionários, pois devem traduzir os 

objetivos da pesquisa em questões específicas cujas respostas irão fornecer dados 

necessários a esclarecer o problema levantado pela pesquisa ou mesmo testar 

hipóteses. Assim, a elaboração de questões e/ou assertivas e sua organização 

devem ser consideradas elementos fundamentais em um questionário. 

 

São várias as vantagens sugeridas por Santos (2014) de se trabalhar com 

questionários: garantem o anonimato do respondente; alcançam certa quantidade de 

pessoas independentemente de estarem dispersas geograficamente e, 

consequentemente, o pesquisador possui a liberdade de optar por vários meios de 

aplicabilidade, como correio, e-mail, etc.; implica menos gastos com pessoal, já que 

não precisa treinar previamente os pesquisadores; permite ao respondente consultar 
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documentos, se sentir necessidade; possibilita o uso de questões fechadas ao 

facilitar o tratamento dos dados, pois permite obter comparação de resultados entre 

si devido às questões serem padronizadas.  

 

Quanto à sua aplicação, esse instrumento faz uso de materiais simples como: lápis, 

papel, formulários e outros, sendo individualmente ou em grupos, por telefone ou 

mesmo pelo correio. Pode incluir questões abertas, fechadas, de múltipla escolha, 

de resposta numérica ou do tipo sim ou não. É uma técnica de custo baixo, com as 

mesmas questões para todos os pesquisados. Garante o anonimato dos 

participantes, podendo conter questões específicas para atender ao objetivo da 

pesquisa. No caso desta pesquisa, o questionário direcionado aos alunos está 

organizado na plataforma Google Forms (Apêndice C). 

 

Nestes termos, o pesquisador deve ter certos cuidados quanto à formulação dos 

questionários. Vergara (2010) adverte que é fundamental que seja baseado em 

referencial teórico sólido que lhe dê relevância e seja adequado ao problema 

investigado. É justamente o referencial que permitirá ao pesquisador, após aplicação 

dos questionários e tratamento dos dados obtidos em campo, refletir sobre as 

respostas, chegar à conclusão de algo, portanto, dar resposta ao problema. 

 

Quanto às entrevistas, elas serão realizadas buscando detectar o posicionamento 

dos coordenadores pedagógicos sobre o ressignificado do papel do gestor de ensino 

superior no processo de aprendizagem na modalidade EAD, pontuando o uso das 

múltiplas tecnologias como estratégia inovadora no processo de ensino e 

aprendizagem. O roteiro de entrevistas encontra-se no Apêndice D.  

 

Como entrevistador, este deve ficar atento não apenas ao roteiro preestabelecido e 

às respostas verbais, mas também a todos os gestos, expressões, entonações, 

sinais não verbais, alternações de ritmo, enfim, a toda comunicação não verbal, cuja 

captação é importante papel para a compreensão do que será efetivamente 

dito. Esses aspectos clareiam a análise dos dados coletados, possibilitando mais 

liberdade aos entrevistados para as respostas. 
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3.4.1 Pesquisa documental 

 

A análise documental, conforme Moreira (2005), consiste em identificar, verificar e 

apreciar os documentos com uma finalidade específica, o qual deve extrair reflexo 

objetivo da fonte original, permitindo a localização, identificação, organização e 

avaliação das informações contidas no documento, além da contextualização dos 

fatos em determinados momentos. 

 

Oliveira (2007) esclarece que documentos são registros escritos que proporcionam 

informações em prol da compreensão dos fatos e relações, possibilitando conhecer 

o período histórico e social das ações, reconstruindo os fatos e seus antecedentes, 

pois se constituindo em manifestações registradas de aspectos da vida social de 

determinado grupo.  

 

A pesquisa documental é uma técnica voltada para o tratamento dos dados, 

objetivando a transformação das informações, visando torná-las mais 

compreensíveis para correlacioná-las com os demais dados oriundos de outras 

fontes.  

 

No que se refere à pesquisa documental, foram analisados os textos que subsidiam 

as avaliações do MEC, especialmente o Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa – Recredenciamento (2017). Desse documento foram extraídas as 

categorias que orientaram a elaboração do questionário, do roteiro de entrevista e 

da observação participante. 

 

3.4.2 Observação participante 

 

É uma técnica que possibilita o conhecimento a partir da interação entre o 

pesquisador e o meio, propiciando uma visão detalhada da realidade, que exige 

sistematização prévia (roteiro de observação) que deve focar os objetivos da 

investigação, a fim de fundamentar o planejamento de estratégias para o melhor 

desenvolvimento das ações no âmbito estudado (Queiroz, Val, Souza & Vieira, 

2007). 
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De acordo com Proença (2008), na observação participante o observador coloca-se 

na posição dos observados, devendo inserir-se no grupo a ser estudado como se 

fosse um deles, pois assim tem mais condições de compreender os hábitos, 

atitudes, interesses, relações pessoais e características do funcionamento daquele 

grupo. Isso requer que o observador torne-se parte do universo investigado para 

entendimento do contexto das ações e apreensão dos aspectos simbólicos que o 

permeiam. 

 

Esse método de coleta de dados tem como vantagem o fato de possibilitar: obtenção 

da informação exatamente durante a ocorrência espontânea do fenômeno, mais 

proximidade entre o pesquisador e o contexto do grupo pesquisado, vivência 

pessoal do evento no próprio lugar de seu acontecimento e sua contextualização 

(Queiroz et al., 2007). 

 

3.5 Técnicas de análise de dados 

 

Iglesias & Gómez (2004) conceituam a análise documental como um conjunto de 

operações intelectuais, que visa à descrição e à representação dos documentos de 

forma unificada e sistêmica que facilite sua recuperação, possibilitando seu 

intercâmbio, difusão e uso. É centrada basicamente em duas perspectivas: a de 

modalidade de estudo ou investigação baseada em documentos (método) e a de um 

conjunto de procedimentos configurando um processo de intervenção sobre o 

material (técnica).  

 

A análise documental apresenta vantagens como o baixo custo e a estabilidade das 

informações, por ser “fonte fixa” de dados e por ser uma técnica que não altera o 

ambiente ou os sujeitos. Também detecta as limitações, destacando a falta da 

vivência do fenômeno para melhor representá-lo, sem objetividade, e a sua validade 

é sempre questionável e criticada (Oliveira, 2007).  

 

A análise de dados da observação participante, considerada um método que permite 

vivenciar a realidade dos fatos, foi utilizada com o objetivo de preencher uma das 

limitações da análise documental indicada, como a falta da vivência do fenômeno 

para melhor representá-lo (Oliveira, 2007).  
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A Tabela 2 mostra a síntese da metodologia proposta para esta pesquisa. 

 

Tabela 2 

Síntese da metodologia 

Objetivos Específicos Autores Tipo de Pesquisa/ 
Instrumentos de 
coleta de dados 

Técnicas de 
análise de 

dados 
Mapear, nos 
instrumentos de 
avaliação de cursos do 
MEC, as atribuições 
desejáveis do gestor de 
cursos com disciplinas 
oferecidas a distância. 
 

Ristoff e Giolo (2006);  
Dias Sobrinho (2010); Sousa 

e Lopes (2010); Ribeiro 
(2010)  

INEP (2015).  

Bibliográfica e 
documental: 

Instrumento de 
Avaliação 

Institucional Externa: 
Presencial e a 

distância (MEC)  

 
 

Análise de 
conteúdo 

Identificar a percepção 
dos discentes sobre a 
contribuição dos 
gestores para o seu 
aproveitamento nas 
disciplinas EAD. 
 

Okada e Okada (2007); 
Scherer (2009) Coll et al. 

(2010); Bezerra (2011); Silva 
(2012); Dias (2016). 

 

Pesquisa de campo: 
questionário 

Análise 
quantitativa 

Identificar a percepção 
dos gestores sobre o 
seu papel com relação à 
gestão das disciplinas 
EAD. 

Fullan (2002); Machado 
(2009); Behah (2009); 

Martins (2012); Silva (2012); 
Libâneo (2013); Rodrigues 

(2013); Santos e Ortiz (2015) 

Pesquisa de campo: 
Entrevistas 

e observação 
participante 

Análise de 
conteúdo 

Anotações de 
campo 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4 Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, que teve como objetivo 

geral analisar o papel dos gestores no processo ensino-aprendizagem nas 

disciplinas EAD das Faculdades Doctum de Caratinga, com base nas percepções e 

opiniões dos seus decisores (gestores e coordenadores) e alunos.  Inicialmente, 

apresenta-se a descrição da IES em que a pesquisa foi realizada. Em seguida, os 

resultados são apresentados e discutidos à luz dos objetivos específicos delineados 

para o estudo.   

 

4.1 Descrição da IES: Faculdades Doctum de Caratinga 

 

Em 1936, foi fundado o Gymnásio Caratinga, mantenedor do colégio com o mesmo 

nome e único na região leste de Minas Gerais. Já em 1958, o referido ginásio 

passou a denominar-se Sociedade Colégio Caratinga, com demanda para 

implantação de cursos superiores na cidade. Na década de 70 foram iniciadas 

atividades da Faculdade de Ciências Contábeis. Em 1977, em decorrência de 

reforma estatutária, a instituição passou a denominar-se Sociedade Presbiteriana de 

Educação e Pesquisa. 

 

Em 1993, iniciou-se a Faculdade de Serviço Social de Caratinga, tendo uma 

sequência de abertura de cursos de nível superior até os anos de 2011 e 2012, e 

ainda a criação do Instituto Doctum de Educação e Tecnologia, com 

desenvolvimento de atividades com unidades mantidas na cidade de João 

Monlevade-MG, Caratinga-MG, Manhuaçu-MG, Leopoldina-MG, Cataguases-MG, 

Juiz de Fora-MG, Iúna-ES e Guarapari-ES. Também em 2011, com base no 

processo de sucessão de mantenedoras, o Instituto Ensinar Brasil assumiu as IES 

mantidas pelo Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia, que mantinha a 

Faculdade Doctum de Vitória, a Faculdade Doctum de Vila Velha, a Faculdade 

Doctum da Serra. Ainda passaram por sucessão outras mantenedoras, passando a 

fazer parte do Instituto Ensinar Brasil a Faculdade Doctum de Carangola (2009), a 

Faculdade Doctum de João Monlevade (2012) e a Faculdade Doctum de Ipatinga 

(2012). 
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Neste sentido, o Instituto Ensinar Brasil passou a denominar-se com nome fantasia 

de Rede de Ensino Doctum, tendo sua sede na capital de Minas Gerais. Tem como 

compromisso social uma proposta acadêmico-pedagógica dos cursos mantidos, 

inserção nas comunidades locais e regionais, destacando programas de extensão e 

pesquisa relacionados ao ensino da graduação. 

 

Nas IES mantidas pela Rede de Ensino Doctum, o presente estudo foi desenvolvido 

nas Faculdades Doctum de Caratinga, cidade de origem da mantenedora, cuja 

trajetória teve início em 1936, com a fundação da Sociedade Colégio Caratinga e 

com o início dos cursos superiores.  

 

Portanto, a IES estudada tem uma longa história de evolução no rol da educação, 

passando por colégios até a proposta de oferta de cursos superiores. E hoje atua 

nesse ramo com graduações ofertadas em diversas modalidades, como: ensino a 

distância, semipresencial e cursos presenciais com disciplinas ofertadas na 

modalidade EAD, possibilitando mapear e identificar as percepções dos discentes 

em relação ao modelo de gestão adotado pela IES, além da percepção dos próprios 

gestores de ensino superior com seus respectivos papéis na IES.  

 

4.2 Caracterização dos respondentes 

 

Nesta seção faz-se breve caracterização dos participantes da pesquisa. Como a 

coleta de dados envolveu coordenadores pedagógicos da IES e colaboradores da 

parte administrativa em que se deu a pesquisa, além de alunos dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia 

Civil, Engenharia Elétrica e Serviço Social, esses sujeitos serão caracterizados 

nessa ordem.  

 

Foram entrevistados 14 colaboradores, sendo coordenadores de cursos e 

colaboradores administrativos, cuja caracterização encontra-se resumida na Tabela 

3.  
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Tabela 3 

Caracterização dos respondentes: gestores 

 Sexo Idade Formação Função Curso em que atua / Faz 
atendimento 

E1 F 27 Mestre Professora / Tutora EAD Cursos de Engenharias 

E2 M 32 Especialista Professor / Tutor EAD Cursos de Engenharias 

E3 M 40 Mestre Professor / Coord. de Curso Cursos de Adm. e Ciênc. Contáb 

E4 F 38 Especialista Professora / Coord. de curso Curso de Serviço Social 

E5 M 27 Especialista Prof. e gerente de laboratórios Cursos de Engenharias  

E6 F 30 Graduação Responsável principal secret. Atend.a todo o corpo discente 

E7 F 23 Graduação Responsável secundária secret. Atend.a todo o corpo discente 

E8 F 32 Graduação Secretária de coord. de curso Atend.a todo o corpo discente 

E9 F 45 2º Grau completo Secretária de coord, de curso Atend.a todo o corpo discente 

E10 M 42 Doutor Professor / coord. de curso Curso de Direito 

E11 M 27 Especialista Professor / Coord.de curso Curso de Ciênc. da Comput. 

E12 M 41 Especialista Prof/ Coord. de CPA /Tutor EAD Cursos de Adm. e Contab. 

E13 F 30 Graduação Gerente geral da IES Atend.a todo o corpo discente 

E14 F 39 Especialista Diretora acadêmica Atend.a todo o corpo discente 
F: feminino; M: masculino. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os dados da Tabela 3 acentuam as características dos colaboradores das 

Faculdades Doctum de Caratinga. Dos 14 entrevistados, seis são do sexo masculino 

e oito do sexo feminino. A faixa etária predominante foi de 30 a 45 anos, o que 

caracteriza um corpo de colaboradores em uma faixa etária produtiva e experiente. 

A maior parte dos colaboradores tem curso superior completo, com especializações, 

o que caracteriza gestores capacitados. Finalmente, quanto à atuação na IES, 

verificou-se que quatro colaboradores exercem a função de coordenador de curso, 

sendo que alguns acumulam a função em mais de um curso, oito professores que 

atuam também como coordenadores de curso e professores tutores online, tutores 

presenciais e/ou coordenador de CPA, dois responsáveis por atendimento geral de 

secretaria e dois colaboradores para atendimento a alunos, sendo secretárias de 

coordenações de cursos, ainda uma colaboradora com o papel de gerente geral 

para atendimento a alunos na parte financeira e para atendimento a infraestrutura e, 

por fim, há uma diretora acadêmica responsável pela organização geral da IES. 

 

Quanto aos alunos, os dados da pesquisa revelaram o perfil apresentado na Tabela 

4, destacando o número de respondentes de 250 discentes dos cursos de 

Administração, Ciência Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia 
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Civil, Engenharia Elétrica e Serviço Social. Na Tabela 4 são conhecidas as 

porcentagens de alunos em relação a sexo, faixa etária e curso. 

 

Tabela 4 

Caracterização dos respondentes: alunos 

Porcentagem (%) Sexo Faixa etária Número de alunos por 
curso 

46 Feminino   
54 Masculino 
64  18 a 24 anos 
21 24 a 30 anos 
8 30 a 36 anos 
6 36 a 42 anos 
1 42 a 60 anos 
0 60 a 80 anos 

18   Administração 
14 Ciências Contábeis 
5 Ciência da Computação 

13 Direito 
33 Engenharia Civil 
9 Engenharia Elétrica 
8 Serviço Social 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os dados da pesquisa revelaram que a maioria dos respondentes (54%) é do sexo 

masculino e 46% é do sexo feminino, observando-se certo equilíbrio em relação a 

esse aspecto. Esse resultado confirma a tendência a aumento do ingresso de 

mulheres na educação superior nos cursos de Exatas e Engenharias, áreas em que 

predomina, ainda, o sexo masculino. Quanto à faixa etária, observou-se que a 

maioria dos alunos, ou seja, 64%, tem entre 18 e 24 anos, o que corresponde à taxa 

líquida de matrículas, indo ao encontro da proposta de Meta 12 do Plano Nacional 

de Educação (PNE), cujo objetivo é aumentar o número de matrículas para essa 

faixa etária em até 33%. Finalmente, a pesquisa contou com mais participação dos 

alunos dos cursos de Engenharia Civil, seguidos por Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia Elétrica, Serviço Social e Ciência da Computação.  

 

Nas próximas seções, serão apresentados os resultados da pesquisa de acordo com 

os objetivos específicos definidos na introdução desta dissertação.  
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4.3 Identificação da percepção dos gestores em relação à gestão das 

disciplinas EAD  

 

Esta seção refere-se ao primeiro objetivo específico da pesquisa, que trata da 

percepção dos gestores sobre o seu papel em relação à gestão das disciplinas EAD. 

Para responder a esse objetivo, foram realizadas entrevistas com 14 colaboradores 

da IES pesquisada, seguindo o roteiro apresentado no Apêndice D. As respostas de 

cada entrevistado estão transcritas no Apêndice E. 

 

A Tabela 5 demostra a frequência de respostas referentes à primeira questão da 

entrevista, correlacionada ao conhecimento dos gestores quanto à elaboração do 

PDI. Também possibilita discutir a percepção dos 14 gestores quanto à 

documentação específica da IES e analisar a frequência de respostas. Ainda na 

Tabela 5 há na coluna de registros a síntese das respostas dos gestores. 

 

Tabela 5 

Conhecimento dos gestores quanto à existência ou participação da elaboração do PDI 

Questão 1 Registros Frequência 
 
 

Você conhece e/ou 
participou da elaboração 
ou atualização do PDI da 

Instituição 
 

Sim, conheço, mas não participei de 
elaboração nem da atualização. 
 
Sim, conheço e participei da elaboração e 
atualização. 
 
Sim, conheço e participei apenas da 
atualização.  
 
Não conheço, portanto, não participei. 

4  
 
 

4 
 
 

4 
 
 

2 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A maioria dos respondentes, ou seja, 12 deles, conhece de alguma forma o 

documento referente ao PDI, sendo que apenas oito deles participaram da 

elaboração e/ou atualização e apenas dois desconhecem o documento. Importante 

frisar que o PDI descreve todo o escopo da IES e ainda prevê suas ações de 

expansão e de atualizações pedagógicas referentes a todos os cursos pertencentes 

à IES. No referido plano também são abordadas todas as questões de infraestrutura 

e funcionamento dos cursos, sendo de suma importância o conhecimento profundo 

por todos os envolvidos na gestão da IES, a fim de manter as metas definidas no 

próprio plano definidas pela instituição mantenedora.  
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Em relação ao conhecimento dos gestores sobre as políticas de EAD inseridas no 

PDI, os dados encontram-se na Tabela 6. 

 

Tabela 6 

Conhecimento dos gestores quanto às políticas de EAD inseridas no PDI 

Questão 2 Registros Frequência 
O PDI da Instituição 
contempla políticas 
para a modalidade 

EAD? Se sim, 
comente 

rapidamente essas 
políticas. 

Sim, somente questões normativas do 
MEC, não especificando o EAD. 
 
Sim, de forma clara quanto às políticas 
correlacionadas ao EAD. 
 
Não sei informar. 

9 
 
 

3 
 
 

2 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Merece destaque que apenas três dos gestores conhecem de forma clara as 

políticas correlacionadas ao EAD, inseridas no PDI, o que agrava o entendimento do 

fluxo de ações e processos que a modalidade de ensino pode solicitar da unidade. 

Como mencionam Santos e Ortiz (2015), a gestão precisa ter concepção de 

participação, como elemento essencial, indispensável à gestão, ressaltando, ainda, 

que a formação dos gestores educacionais, especificamente em IES, requer um 

processo continuado.  

 

Nove gestores responderam que o PDI está de acordo com as normativas do MEC, 

o que não traduz o perfeito funcionamento da modalidade EAD dentro da unidade de 

ensino. Tampouco traduz a eficácia das políticas adotadas para o perfeito ensino 

aprendizado, caracterizando um entendimento mecanizado desses gestores nesse 

aspecto, não traduzindo a eficácia do desempenho correspondente à missão, 

propósitos e metas definidas pela instituição mantenedora. 

 

No tocante à participação dos gestores na elaboração das políticas do EAD, a 

Tabela 7 apresenta uma frequência das sínteses das respostas quanto a tal 

participação: 
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Tabela 7 

Participação dos gestores quanto à elaboração das políticas de EAD 

Questão 3 Registros Frequência 
 
 

Você participa da 
elaboração das 
políticas de EAD na 
Doctum? Se não, 
por quê? 

Não, pois existe um departamento 
específico para tal função. 
 
Não, pois não há nenhuma flexibilidade 
para participação. 
 
Sim, no tocante às disciplinas ofertadas 
em EAD representando 20% da carga 
horária da estrutura curricular. 

8 
 
 

3 
 
 

3 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Diante da frequência das respostas, observa-se que 11 gestores relataram que 

existe um departamento específico para as determinações da política de EAD e que 

não há qualquer participação no processo de elaboração das políticas para a 

referida modalidade. Um dos entrevistados mencionou, ainda, que não há 

flexibilidade para participação, alimentando as definições de Behah (2009), que 

enfatiza que a gestão no ensino superior é um grande desafio quanto à redefinição 

da cultura organizacional instaurada, pois as novas bases que podem provocar 

mudanças estão embasadas nos princípios do alinhamento e do desdobramento. 

 

Nesse sentido, houve ainda o questionamento sobre a participação dos gestores na 

formação de professores, conforme a Tabela 8, caracterizando professores 

presenciais e professores da modalidade EAD.  

 

Tabela 8 

Participação dos gestores na formação de professores 

Questão 4 Registros Frequência 
Você participa da 

formação de 
professores 
presenciais, 

professores de 
disciplinas a 

distância e tutores 
da instituição? De 

que maneira? 

Sim, de todas as modalidades 
mencionadas a partir de capacitações 
oferecida pela IES. 
 
Sim, somente da formação de professores 
presenciais que ocorre semestralmente. 
 
Não, pois minha função na IES não 
compete tal participação. 

5 
 
 
 

4 
 
 

5 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Nota-se, nesse questionamento, que cinco dos gestores participaram de todas as 

modalidades de formação docente, por estarem diretamente vinculados à atividade 

docente como coordenadores de curso, tutores ou professores. O mesmo número 
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não participa da formação de docentes, por não exercerem determinadas funções na 

IES. Quatro gestores participaram de formação docente apenas na modalidade 

presencial, ou seja, com formação docente desenvolvida dentro da IES.  

 

Mesmo com nove dos gestores participando da formação docente, ainda com a 

fragmentação da atividade em modalidades presenciais semestrais e formação 

docente de tutorias para professores na modalidade EAD, ainda há um 

desalinhamento do acompanhamento da formação docente por parte dos gestores. 

Isso porque, segundo Fullan (2002), os gestores mais bem-sucedidos são os que 

conseguem se comunicar com os demais participantes da instituição, ouvindo, 

participando das ações diversas e registrando ocorrências, estabelecendo metas 

comuns aos envolvidos.  

 

Nota-se, portanto, que se há um desenvolvimento ou aperfeiçoamento de apenas 

parte do corpo de gestores, as metas de alinhamentos e desdobramentos podem ser 

afetadas pelo não acompanhamento de todo o corpo dos gestores, dissimulando, 

portanto, o objetivo comum, que é o ensino-aprendizagem.  

 

A Tabela 9 apresenta as respostas dos entrevistados quanto ao acompanhamento 

das tutorias nas aulas de EAD: 

 

Tabela 9 

Participação dos gestores nas tutorias na modalidade EAD 

Questão 5 Registros Frequência 
 
 

Como coordenador 
pedagógico ou 

gestor, você 
participa das 

tutorias nas aulas 
de EAD? 

Sim, pois sou tutor/ coordenador e 
participo das tutorias desenvolvidas na 
IES. 
 
Não pois este processo é específico dos 
professores tutores de EAD presencial ou 
online. 
 
Não participo. 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

10 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Constata-se na frequência de respostas que 10 gestores não participaram das 

tutorias nas aulas de EAD. Segundo os relatos, houve especificidade para o 

desenvolvimento da atividade, como se o professor tutor fosse desvinculado do 

corpo docente da IES, visto que há tutores online para sanar eventuais dúvidas dos 
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alunos quanto aos conteúdos das disciplinas e os tutores presenciais, que estão de 

prontidão na IES para orientações quanto ao sistema, cronogramas de atividades 

acadêmicas e atendimento a requerimentos no AVA. Logo, a participação nas 

tutorias das aulas na modalidade EAD está vinculada basicamente aos professores 

online, que muitas vezes desempenham suas funções fora da IES, e aos 

professores tutores presenciais. 

 

A não participação da maioria dos gestores nas atividades de tutorias ligadas às 

disciplinas na modalidade EAD são preocupantes, principalmente no âmbito da 

coordenação de curso que precisa acompanhar projeto pedagógico de curso e ainda 

mapear o desempenho dos estudantes. Verificou-se desconhecimento, pela maioria 

dos gestores, do que realmente são as funções de tutoria, online ou presencial, o 

que pode acarretar desinformação aos discentes e aos docentes. 

 

Na Tabela 10 apresentam-se os resultados quanto ao questionamento sobre a 

relação profissional dos gestores da IES com os professores presenciais e 

professores de EAD. 

 

Tabela 10 

Relação profissional dos gestores com professores da modalidade EAD e professores da modalidade 
presencial 

Questão 6 Registros Frequência 
 
 

A sua relação com 
os professores de 
EAD é diferente da 

relação com os 
professores do 

ensino presencial? 
Por quê? 

Sim, pois os professores da modalidade 
EAD estão locados em outras unidades ou 
cidades distantes da IES onde trabalho. 
 
Não, independentemente do tipo de 
modalidade que o professor atua, a 
relação profissional é a mesma. 
 
Não há diferença na relação, apenas no 
meio de comunicação, pois muitas vezes a 
comunicação se faz apenas online. 

8 
 
 
 

4 
 
 
 

2 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

De acordo com os dados, seis dos entrevistados alegaram não haver diferença na 

relação profissional com professores de EAD e professores presenciais. Segundo 

eles, não há diferenças no tratamento; o que muda é a forma de comunicação, pois 

muitas vezes os professores de EAD estão desempenhando suas funções em outra 

localidade ou em outra IES, prestando serviço online a partir de aulas ministradas no 
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AVA. Já oito dos entrevistados enfatizaram que pelo motivo de estarem locados em 

outra IES ou em outra cidade a relação profissional muda, pois não há contato 

constante ou uma linha de comunicação efetiva entre os gestores e os professores 

em questão. 

 

Importante destacar nessa questão que a forma de comunicação, ou a presença 

física dos professores, influência de alguma forma a relação profissional entre as 

partes, o que diverge das considerações de Fullan (2002) e Libâneo (2013), que 

consideram todo o contexto de gestores bem-sucedidos ligados a uma boa 

comunicação e ainda à promoção do bem-estar para todos os atores envolvidos com 

a IES, incluindo comunidades que acolhem a instituição. Percebe-se, assim, que o 

fator comunicação na relação entre as partes de gestores torna-se uma peça 

fundamental para o cumprimento das metas e propostas pedagógicas adotadas. 

 

No aspecto de atendimentos dos gestores a alunos que cursam disciplinas na 

modalidade EAD, foram descritos os seguintes registros, conforme Tabela 11: 

 

Tabela 11 

Atendimento dos gestores a alunos que cursam disciplinas na modalidade EAD 

Questão 7 Registros Frequência 
 

Você faz 
atendimentos a 

alunos de 
disciplinas na 

modalidade em EAD 
independentemente 

da presença do 
professor? 

Sim, pois não há distinção no atendimento a 
alunos, independentemente da modalidade 
de oferta das disciplinas. 
 
Sim, pois auxílio os alunos direcionando-os 
para os setores específicos de acordo com 
as demandas apresentadas por eles. 
 
Sim, executo o atendimento e oriento quanto 
às demandas recorrentes no sistema AVA. 

 
5 
 
 
 

5 
 
 

4 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 11 fica claro que os 14 entrevistados fizeram atendimento aos alunos que 

cursam as disciplinas a distância e enfatizam não haver distinção entre 

atendimentos a alunos, ou seja, independentemente da modalidade de ensino, há o 

devido atendimento e encaminhamento a setores específicos de acordo com a 

demanda. Essa ação de prontidão no atendimento vai ao encontro das 

considerações de Machado (2009), que descreve que a gestão é a capacidade de 

gerenciar relações, sejam elas econômicas, sociais ou pessoais. Isso remete 
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também a uma análise de correlação entre a falta de comunicação vista 

anteriormente, entre a gestão e os docentes, com a ação de atendimento imediato a 

alunos, podendo, assim, haver desinformação entre os processos. 

 

Na Tabela 12 foi questionado sobre o perfil do professor que ministra disciplinas na 

modalidade EAD, obtendo-se as seguintes respostas: 

 

Tabela 12 

Perfil ideal do professor de disciplinas na modalidade EAD 

Questão 8 Registros Frequência 
 
 

Em sua opinião, 
qual o perfil ideal 
do professor de 
disciplinas do 

EAD? 

Boa relação com os alunos e domínio de 
conteúdo. 
 
Ter domínio tecnológico e responder 
rapidamente às eventuais dúvidas dos 
alunos. 
 
Ser dinâmico, acessível, interativo e 
didática que favoreça a atenção do aluno. 

3 
 
 

5 
 
 
 

6 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 12 há uma consideração diversificada sobre o perfil desejável ou ideal do 

professor que ministra disciplinas na modalidade EAD, em destaque a consideração 

que aborda respostas rápidas aos discentes, com cinco dos gestores alegando que, 

além do domínio tecnológico, o retorno aos alunos precisa ser efetivo. E seis dos 

gestores consideraram que o perfil dos professores de disciplinas do EAD precisa 

ser dinâmico e acessível; e apenas três mostraram que o perfil ideal é que o docente 

precisa ter boa relação com os alunos e domínio de conteúdo. 

 

O perfil desejável descrito pelos gestores converge para as considerações de 

Rodrigues (2013), que afirma que o educador é visto também como gestor que 

agrega valor à sua função, contribuindo assim para a formação educativa dos 

sujeitos. O autor descreve ainda que na área educacional universitária há uma 

busca por mais profissionalização de seus cargos gerencias a partir da necessidade 

de o gestor na área educacional conciliar as atividades de gestão administrativa, 

pedagógica, acadêmica e científica.  
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O que se deve observar nesta análise é se realmente há tais habilidades e 

competência dos professores que ministram aulas na modalidade EAD, tanto no 

âmbito gerencial do próprio professor como na percepção dos discentes. 

 

A Tabela 13 sintetiza as respostas dos entrevistados em relação à participação dos 

gestores no processo de ensino-aprendizagem: 

 

Tabela 13 

Participação do gestor no processo de ensino aprendizagem 

Questão 9 Registros Frequência 
 

Para você, a 
participação do 

gestor é importante 
para o processo 

ensino-
aprendizagem nas 

disciplinas 
ministradas a 

distância? Comente 
sua resposta. 

Sim, pois é o gestor que faz a ponte entre 
todos os setores da IES, direcionando os 
alunos e professores de acordo com as 
demandas solicitadas por eles. 
 
Sim, pois a participação do gestor nesta 
modalidade é de extrema importância e faz 
toda a diferença no processo. 
 
Sim, pois como gestor é importante 
sempre saber de todos os processos, 
desde operação de sistemas até 
conteúdos pedagógicos. 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 

4 
 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A percepção dos gestores quanto à importância de sua participação no processo de 

ensino-aprendizagem é notória: todos os gestores relataram a suma importância de 

suas participações no processo. Ressaltaram também o direcionamento de 

solicitações a setores corretos ser um mecanismo de comunicação entre a 

comunidade docente e discente e ainda sobre suas participações nos processos de 

definição de conteúdo pedagógicos, no âmbito dos coordenadores de curso. 

 

Para Libâneo (2013), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, nº 9.394/96) 

não exige departamentos nos setores das organizações de ensino superior. Muitas 

vezes, a maioria dos processos é concentrada nos coordenadores de curso, com o 

conceito de que este é responsável pela direção e sucesso dos cursos superiores. 

Ainda segundo Bauer (2011), é evidente a carência desse gestor quanto à 

preparação adequada, bem como a treinamentos para desenvolver as competências 

necessárias.  
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Considerando a percepção dos gestores de que esse corpo de colaboradores faz a 

diferença no processo de ensino-aprendizado, vale ressaltar o conceito de 

comunicação, treinamentos contínuos e mudanças de culturas organizacionais, para 

haver efetiva participação e eficiência da contribuição dos gestores para com o 

processo de ensino-aprendizado. 

 

Na Tabela 14 resumem-se as respostas ao último questionamento sobre a 

infraestrutura das Faculdades Doctum de Caratinga: 

 

Tabela 14 

Considerações sobre a infraestrutura das Faculdades Doctum de Caratinga para o EAD 

Questão 10 Registros Frequência 
 
 
 
 
 

Você considera que 
a infraestrutura da 

Doctum é adequada 
ao EAD? 

Não, pois há necessidades de melhoria 
quanto aos cronogramas de utilização dos 
laboratórios. 
 
Parcialmente, visto que a implantação das 
disciplinas oferecidas na modalidade a 
distância deveria ter sido feita de maneira 
gradual. 
 
Sim, somente para a modalidade do EAD 
com os 20% da carga horária da matriz 
curricular, conforme regulamentos do 
MEC. 
 
Não, pois há constantes falhas no AVA e 
pouca infraestrutura física. 

3 
 
 

 
1 
 
 

 
 

7 
 
 

 

3 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

O mapeamento da infraestrutura é de suma importância para cursos que oferecem 

disciplinas de EAD, nas modalidades presenciais, visto que os laboratórios com seus 

respectivos horários de funcionamento precisam estar disponíveis a todo o momento 

para utilização dos discentes.  

 

De acordo com os registros da Tabela 14, metade dos colaboradores concorda que 

a infraestrutura das Faculdades Doctum de Caratinga é apropriada para a oferta de 

disciplinas a distância, nas modalidades presenciais. E quatro dos gestores opinam 

que há necessidade de alguma melhoria de questões que envolvem sistema, redes 

lógicas e, ainda, no próprio processo pedagógico de oferta das disciplinas migradas 

para a modalidade EAD.  
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As questões aplicadas nas entrevistas aos gestores foram de grande valia para a 

identificação da percepção desse corpo de colaboradores perante o funcionamento 

da IES onde trabalham e suas participações no processo de ensino-aprendizagem.  

Claramente há necessidade de treinamentos e aperfeiçoamentos em diversos 

processos, para que haja efetiva comunicação entre os gestores. Conforme relata 

Martins (2012), algumas ações estratégicas podem fazer a diferença para a 

efetividade do ensino-aprendizado. O autor acrescenta que em pesquisa feita com 

alunos de graduação presencial que cursam disciplinas na modalidade EAD, em 

função da competência do gestor da IES onde ocorreu sua pesquisa, os alunos 

obtiveram melhores notas, pois eram incentivados a acessar o AVA com mais 

frequência.  

 

Portanto, não basta uma visão periférica de cada processo; todo gestor de ensino 

superior deve identificar a necessidade do outro gestor, seja ele docente, técnico 

administrativo ou coordenador de curso. Ressalta-se mais a importância de 

mudanças de culturas organizacionais, para melhor interação entre o corpo de 

colaboradores responsáveis pela gestão da IES. 

 

Na sequência, faz-se uma abordagem das percepções dos discentes sobre a 

contribuição dos gestores, no contexto acadêmico, mapeando desde a infraestrutura 

até os aspectos de comunicação. 

 

4.4 Identificação da percepção dos discentes sobre a contribuição dos 

gestores em relação às disciplinas EAD  

 

Nesta seção será abordado sobre o segundo objetivo específico, que foi identificar a 

percepção dos discentes sobre a contribuição dos gestores para o seu 

aproveitamento nas disciplinas EAD. Foram analisadas as respostas do questionário 

aplicado aos alunos, com 250 respondentes, sendo que cada questão está inserida 

a um eixo que correlaciona com o instrumento de avaliação do MEC e o modelo de 

pesquisa adotado.   

Para cada questão foram analisados os percentuais de respostas, com base na 

análise estatística descritiva, assim como a identificação da percepção dos alunos 
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para com a contribuição dos gestores, sendo possível o estudo de cada 

questionamento. 

 

Os alunos das Faculdades Doctum de Caratinga participam, semestral ou 

anualmente, de uma avaliação institucional interna, que contempla todos os seus 

processos, em todos os níveis (avaliação de professores e funcionários, da 

biblioteca, das instalações físicas, do atendimento ao aluno, etc.). 

 

Essa avaliação é obrigatória para as instituições de educação superior, de acordo 

com a lei do SINAES, Lei 10.861/2004, que estabelece que as IES, devem não 

apenas participar dos processos avaliativos que compõem o sistema, mas criar as 

comissões próprias de avaliação (CPAs), com atuação autônoma no processo de 

autoavaliação institucional (Ristoff & Giolo, 2006).  

 

Dessa forma, a comissão própria de avaliação, também conhecida como CPA, 

tornou-se uma instância na IES que cuida das avaliações próprias, de maneira 

fundamental para o diagnóstico institucional de uma universidade, trazendo diversos 

benefícios e possibilitando um levantamento a respeito da opinião dos alunos, pais e 

profissionais sobre uma instituição de educação superior. 

 

Com o objetivo da autoavaliação da instituição, com base nos princípios do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), essa é uma ferramenta que 

possibilita identificar as condições do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, 

suas potencialidades e fragilidades (Silva, 2012). Como produto final desse 

processo, são gerados relatórios que representam um auxílio fundamental para a 

instituição, possibilitando os processos de melhoria contínua a partir da identificação 

das fragilidades e potencialidades. 

 

Para a afirmação: os alunos das Faculdades Doctum de Caratinga participam, 

semestral ou anualmente, de uma avaliação institucional interna que contempla 

todos os seus processos, em todos os níveis (avaliação de professores e 

funcionários, da biblioteca, das instalações físicas, do atendimento ao aluno, etc.), 

61,2% responderam que concordam plenamente; 22,8% que apenas concordam; 

porém 13,6% não concordam nem discorda; 1,6% discorda plenamente e 0,8% 
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apenas discorda. Conforme a Figura 2, isso caracteriza boa participação no 

processo de avaliação da IES por parte dos discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  
Participação de alunos na avaliação institucional interna. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os discentes ainda são orientados sobre a importância dessa avaliação para o 

processo de melhoria contínua dos processos que impactam diretamente a 

qualidade do ensino. O Ministério da Educação identifica o processo de avaliação da 

seguinte forma:  

 

A avaliação interna ou autoavaliação tem como principais objetivos produzir 
conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e 
finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus 
problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade 
profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações 
de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a 
vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância 
científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à 
sociedade... identificando fragilidades e as potencialidades da instituição nas 
10 dimensões previstas em lei, a autoavaliação é um importante instrumento 
para a tomada de decisão e dele resultará um relatório abrangente e 
detalhado, contendo análises, críticas e sugestões (Brasil, 2007, p. 11). 

 

Nesse sentido, os resultados obtidos a partir da autoavaliação institucional 

procuraram orientar a gestão institucional em suas dimensões política, acadêmica e 

administrativa, para promover os ajustes necessários à elevação do seu padrão de 

qualidade institucional (Ristoff & Giolo, 2006). 
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Na Figura 3, à questão de que todos os estudantes são informados sobre essa 

avaliação e incentivados a participar, 62,8% responderam que concordam 

plenamente; 20,8% apenas concordaram; 10,0% não concordaram nem 

discordaram, justificando não terem conhecimento para opinar a respeito; porém, 4% 

discordaram e 2,4% discordaram plenamente.  

 

A justificativa dos que disseram que são informados sobre a avaliação é que 

participam porque nos debates contemporâneos sobre a educação há cada vez mais 

exigência com o desempenho da escola, por ela ser considerada uma instituição 

social imprescindível à sociedade atual, à formação humana, ainda que essa 

exigência se exprima de modos variados e contraditórios, conforme o SINAES 

(Brandalise, 2010). 

 

A justificativa dos que não concordaram é que não há incentivo da instituição para 

suas participações. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3  
Incentivo e participação na avaliação institucional interna. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os principais resultados dos processos avaliativos internos ou externos são 

divulgados com apresentação individual aos docentes, envio por e-mails e disponível 

no site da IES, que centraliza parte dos dados dos processos avaliativos, servindo 

como uma ferramenta que incentiva o acesso às informações referentes à avaliação 

por toda a instituição. Por meio desse acesso, os alunos, professores e comunidade 

podem buscar as informações que são de seu interesse de forma ágil e confiável. 
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Outra forma muito importante de divulgação dos resultados da avaliação institucional 

são as reuniões da gestão com representantes de turma, que ocorrem 

semestralmente.  

 

Os resultados da avaliação institucional são amplamente divulgados pela instituição: 

com essa afirmação, 36% concordaram plenamente; 16,8% apenas concordaram; 

18,8% não concordaram nem discordaram; 8% discordaram e 20,4% discordaram 

plenamente. A Figura 4 ilustra que essa afirmativa corrobora os 36% que 

concordaram plenamente que os resultados da avaliação institucional são 

amplamente divulgados pela instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Divulgação dos resultados da avaliação institucional interna. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Após a tabulação dos dados, os resultados foram apresentados aos discentes em 

plenárias de curso, sendo expostas as satisfações e insatisfações daquele ano e 

ambas foram comparadas a anos anteriores. Isso facilitou a demonstração do 

processo de melhoria percebida pelos alunos, que nessa instituição estudada 

utilizam a ferramenta de modo a agregar os processos de melhoria contínua.  

 

Os resultados da avaliação interna promovem a melhoria nos processos de gestão 

da Doctum: para essa afirmação houve 30,8% de respostas “concorda plenamente”; 

22,8% concordaram; 27,2% não concordaram nem discordaram; 7,2% discordaram 

e 12,0% discordaram plenamente. De acordo com a Figura 5, houve concordância 

da maioria dos alunos, traduzindo que o citado processo amplia e fortalece a gestão, 

promovendo o autoconhecimento da IES. 
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Figura 5  
Resultado da avaliação interna promove melhorias. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

As Faculdades Doctum de Caratinga mantêm boa comunicação com seus alunos e 

funcionários: para essa afirmação, os resultados foram os seguintes - 40,8% 

responderam que concordam plenamente; 23,2% concordam; 20,8% não concordam 

nem discordam; 11,2% discordam e 4,0% que discorda plenamente (Figura 6). 

 

Tendo em vista que, segundo Moran (2011), a comunicação envolve a disposição 

para atuar em sintonia com os objetivos organizacionais e partilhar normas comuns 

para a sua gestão, há necessidade de mais envolvimento e respostas rápidas por 

parte dos trabalhadores. Essa forma de atuação colaborativa tornou-se essencial 

para a resolução dos impasses no trabalho. Os resultados apresentados 

demonstraram o quanto esse processo na instituição é bem desenvolvido, uma vez 

que a comunicação é responsável por transmitir mensagens claras, com o objetivo 

de aprimorar a rotina de trabalho. A comunicação é uma ferramenta crucial em todas 

as suas faces. É por ela que se pode desenvolver uma boa avaliação de 

desempenho, que consta no projeto político pedagógico, facilitando o avanço das 

tecnologias de informação e comunicação, que têm o princípio da interação e da 

interatividade como ponto fundamental para que o processo de comunicação 

aconteça. 
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Figura 6  
A IES mantém uma boa comunicação com alunos. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

As Faculdades Doctum de Caratinga mantêm boa comunicação com seus alunos de 

disciplinas a distância (EAD): 30,4% concordaram plenamente; 20,8% concordaram; 

28,4) não concordaram nem discordaram; 12,0% discordaram; e 8,4% Discordaram 

plenamente. É o que mostra a Figura 7. 

 

Seguindo a linha de pensamento da discussão da Figura 6, de que a comunicação 

tem papel essencial no processo de ensino-aprendizado, identificou-se que na 

Figura 7 30,4% dos alunos concordaram que as Faculdades Doctum de Caratinga 

mantêm boa comunicação com seus alunos de disciplinas a distância (EAD). Isso é 

possível em função da sala de aula virtual (online) contar com recursos pedagógicos 

e ferramentas que envolvem o processo de “intermediação pedagógica múltipla” 

disponibilizadas para funcionar em prol das atividades de ensino e aprendizagem a 

serem desenvolvidas nesse espaço (Dias, 2016). 

 

Sobre a relação de boa comunicação entre a IES em estudo e os alunos 

pesquisados, a predominância foi de concordância. O que chamou a atenção, 

porém, foi o percentual dos que não concordaram nem discordaram, justificando que 

não é visível essa comunicação, mesmo com salas virtuais (online) disponíveis para 

comunicação. 
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Figura 7 – A IES mantém boa comunicação com alunos do EAD. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

As Faculdades Doctum de Caratinga oferecem atendimento de qualidade aos seus 

alunos: esta afirmação recebeu de 41,2% dos pesquisados, como resposta, 

concorda plenamente; 27,6% que apenas concorda; 19,2% não concordam nem 

discordam; 6,8% discordam e 5,2% discordam plenamente (Figura 8). 

 

Ao abordar o quesito qualidade, foi perguntado aos alunos se as Faculdades 

Doctum de Caratinga oferecem atendimento de qualidade. Dessa forma, 41,2% 

concordaram que sim, que a instituição oferece plenamente atendimento de 

qualidade. Essa resposta vai ao encontro do exercício profissional dos gestores, que 

precisam considerar que a sociedade atual é caracterizada pelo acelerado processo 

de produção de informação e de conhecimento, o que exige estratégias de ensino e 

aprendizagem específicas. O papel relevante da internet na difusão de informação e 

conhecimento tem sido muito debatido, bem como suas potencialidades no campo 

da educação, principalmente a melhoria da qualidade da educação e a garantia do 

acesso a todas as camadas sociais, necessitando de ações pontuais de melhoria 

contínua desses atendimentos (Campos, 2011). 

 

A predominância dos concordantes sobre a oferta de atendimento de qualidade aos 

alunos é justificada pela preocupação da IES em estudo, corroborado por Behah 

(2009), que reconhece que um atendimento de qualidade é um dos fatores-chave 

para a IES que deseja ser diferenciada no mercado, uma vez que os alunos estão 

cada vez mais exigentes. Portanto, a Figura 8 converge com o conceito de que 

atendê-los de forma personalizada e eficiente, esclarecendo as dúvidas e 
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solucionando os problemas, tem influência em sua satisfação em relação à 

instituição de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8  
A IES oferece atendimento de qualidade aos alunos. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Para a afirmação “as Faculdades Doctum de Caratinga oferecem atendimento de 

qualidade aos seus alunos de disciplinas a distância (EAD)”, 28,0% concordaram 

plenamente; 26,0% apenas concordaram; 29,6% não concordaram nem 

discordaram; 9,2% discordaram e 7,2% discordaram plenamente, como mostra a 

Figura 9. 

 

Segundo o MEC (Brasil, 2017), não existe um modelo padrão estrutural de ofertar 

disciplinas EAD. Dessa forma, os programas podem ser apresentados com 

diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens, recursos educacionais 

e tecnológicos, ferramentas disponíveis, etc., de acordo com a necessidade 

identificada pela IES para o atendimento do seu público-alvo, a fim de garantir 

melhor qualidade no ensino. 

 

Percebe-se, na Figura 9, que nas Faculdades Doctum de Caratinga a maioria dos 

alunos não tem opinião formada sobre o oferecimento de atendimento de qualidade 

aos seus alunos de disciplinas a distância (EAD). Na contramão disso, o estudo 

apresenta 28% de concordância de que a instituição oferece atendimento de 

qualidade nessa modalidade. 
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Moran (2011) apurou que as escolhas de ferramentas pedagógicas, considerando 

fatores como: as características da escola e dos professores, o tipo de curso 

ministrado, a distribuição geográfica entre escola e alunos e, principalmente, a 

tecnologia disponível e a relação custo-benefício para seu uso, são elementos 

básicos que facilitam a interação e melhoram a qualidade do ensino nessa 

modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  
A IES oferece atendimento de qualidade aos alunos do EAD. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os professores do seu curso têm titulação adequada para ministrar as disciplinas 

sob a responsabilidade deles: 53,2% concordaram plenamente; 23,2% apenas 

concordaram; 18,0% não concordaram nem discordaram; 3,2% discordaram e 2,4% 

discordaram plenamente (Figura 10). 

 

A maioria dos pesquisados concordou que os professores são portadores de títulos 

compatíveis com as disciplinas que ministram, porém, representativo número não 

concordou nem discordou, justificando que nem os professores nem a coordenação 

do curso comprovam a titulação de seus professores. 

 

De acordo com os resultados apresentados, 53,2% dos alunos concordaram que os 

professores da instituição possuem titulação adequada para ministrar as disciplinas 

sob a responsabilidade deles. Ressalta-se que essa adequação de titulação 

observada pelos discentes diz respeito à formulação de uma concepção de ensino; à 

constituição de saberes relacionados ao conteúdo da matéria de ensino e à prática 
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pedagógica, de forma a possibilitar a transposição dos conteúdos em conhecimentos 

necessários à formação do profissional. Diz respeito também ao saberes inerentes à 

pesquisa, que tornam a postura investigativa alicerce para o ensino-aprendizagem; 

e, ainda, ao estabelecimento de uma postura ética, de respeito às diferenças e 

escuta aos estudantes (Martins, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Figura 10  
Professores com titulação adequada. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Para a afirmação: os professores das disciplinas na modalidade EAD são os 

mesmos das disciplinas presenciais, 22,9% responderam que concordam 

plenamente; 16,7%, que apenas concordam; 23,7%, que não concordam nem 

discordam; 9,4% discordam e 27,3% discordam plenamente (Figura 11). 

 

Em relação aos professores da modalidade EAD, se são os mesmos das disciplinas 

presenciais, os resultados foram duvidosos, pois o número dos que responderam 

que concordam é inferior aos que discordaram e aos que não opinaram. 
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Figura 11  
Professores de disciplinas presenciais são os mesmos de EAD. 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os professores das disciplinas a distância do seu curso têm titulação adequada para 

ministrá-las. Essa afirmação obteve 45,6% de respostas concorda plenamente; 

23,2% de apenas concorda; 24,0% de não concorda nem discorda; 6,0 de discorda 

e 1,2% de discorda plenamente, como mostra a Figura 12. 

 

De acordo com os resultados apresentados, 45,6% dos alunos concordaram que os 

professores da instituição possuem titulação adequada para ministrar as disciplinas 

sob a responsabilidade deles. A qualificação profissional permeia a atuação do 

professor, qualificando o ensino e possibilitando a inovação nas práticas 

pedagógicas, entendendo essa inovação como a ruptura. O processo de 

desenvolvimento docente se constitui no ininterrupto movimento em torno de 

significação dos conhecimentos técnicos e de sua integração às práticas 

pedagógicas, a fim de transpor conteúdos curriculares, transformando-os em 

saberes profissionais. Esse movimento, no entanto, requer do professor uma postura 

constante de investigação, de abertura para novas aprendizagens. Requer a 

reflexão como prática e sobre a prática, elementos que vão sendo fortalecidos 

durante a carreira, mas que demandam formação continuada, não somente o 

preparo profissional, mas também parte do processo de profissionalização docente 

(Martins, 2012). 
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Figura 12  
Professores de EAD com titulação adequada. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os professores das disciplinas a distância do seu curso utilizam didáticas 

adequadas, de forma a favorecer o aprendizado: 31,2% dos pesquisados 

responderam concorda plenamente; 30,0% concordam; 24,0% não concordam nem 

discordam; 9,2% discordam e 5,6% discordam plenamente. A Figura 13 ilustra esses 

dados. 

 

Verifica-se que 31,2% dos alunos concordaram que os professores das disciplinas a 

distância do seu curso utilizam didáticas adequadas, de forma a favorecer o 

aprendizado. Esse resultado reafirma o pensamento de Dias (2016), que chama a 

atenção para um aspecto importante, que as redes de aprendizagem online 

precisam de um diferencial em relação às demais redes. Se for proposta uma rede 

com a finalidade da produção de conhecimento como objetivo comum, é preciso 

organizar os estudos, facilitar o acesso à informação, concentrar-se nas informações 

principais e diminuir o tempo gasto com as inúmeras possibilidades de acessos à 

informação propiciados pela rede. Nesse caso, o professor pode ter esse papel de 

orientador da rede de aprendizagem.   

 

Contudo, é vantajoso que a rede tenha vários animadores, para que não haja 

esfriamento das ações e que o professor não exerça, necessariamente, o papel de 

liderança principal, ainda que ele seja a referência do grupo e que venha a contribuir 

decisivamente para o sucesso na gestão da aprendizagem.  
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Figura 13  
Professores de EAD com didática adequada. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os tutores online das disciplinas a distância são bem formados e exercem 

adequadamente a tutoria. Essa afirmação recebeu dos pesquisados os seguintes 

percentuais: 32,0% concordaram plenamente; 28,8% concordaram; 25,6% não 

concordaram nem discordaram; 11,2% discordaram e 2,4% discordaram 

plenamente, de acordo com a Figura 14. 

 

A Figura 14 demonstra que 32% concordaram que as disciplinas a distância são 

bem formadas e exercem adequadamente a tutoria. Isso porque muitos projetos de 

EAD incorporam aprendizado cooperativo, projetos colaborativos e interatividade 

entre grupos de alunos e entre sites, o que requer tanto conhecimento do estilo do 

aluno como a preparação avançada da parte do professor ou do orientador local.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14  
Tutores EAD exercem a tutoria de maneira adequada. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Para esta afirmação: o(a) coordenador(a) do seu curso participa ativamente na 

gestão das disciplinas a distância, 45,6% responderam que concordam plenamente; 

18,8% que concordam; 21,2% não concordam nem discordam; 7,2% discordam e 

discordam plenamente (Figura 15). 

 

Professores e orientadores locais são mais aptos a tomar decisões de currículo para 

atender as preferências de seus alunos, tal como agrupar determinados alunos 

produtivamente para um projeto, ou designar alunos para projetos de pesquisa 

individual, podendo assim determinar o modo de aprendizado predominante dentro 

de sua sala de aula (Silva, 2012). 

 

Nesse contexto, 45,6% dos alunos concordaram que o(a) coordenador(a) do seu 

curso participa ativamente na gestão das disciplinas. Isso vai ao encontro da 

ressignificação do papel do gestor no processo de ensino e aprendizagem na 

modalidade EAD, que se tornou relevante a partir do momento em que essa 

modalidade de ensino passou a ser considerada como solução para os déficits 

históricos da educação superior brasileira. Com isso, na última década alcançou 

crescimento exponencial, com iniciativas governamentais e muito mais ainda pelo 

setor privado, sob um discurso de democratização do acesso ao conhecimento e de 

interiorização dos cursos superiores (Moran, 2011).  

 

Isso significa que a coordenação pode constituir caminho real de melhorias na 

qualidade de ensino quando idealizada como mecanismo de alteração das práticas 

pedagógicas. Isso é possível porque não existem meios institucionais que venham a 

ser criados no sistema público de ensino que possam transformar a qualidade da 

educação pública, se não estiver implicada a possibilidade de redefinição, ou 

melhor, a vontade coletiva que queira modificar a existência pedagógica concreta 

(Santos, 2014). 

 

Assim sendo, as respostas apresentadas na Figura 15 revelam que o gestor de 

curso assume a função de dirigente, dependendo do seu autoaprendizado, que 

envolve o aprender com o trabalho com base na experiência, no escutar colegas, 

bem como outras pessoas (funcionários da instituição). É evidente, porém, a 

carência desse gestor em relação à preparação adequada e a treinamento, para 
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desenvolver as competências necessárias para exercer o papel gerencial. Esse 

gestor educacional tem, além dos desafios de mercado, que conhecer seus 

concorrentes e saber utilizar as novas tecnologias (Bauer, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  
Participação do coordenador na gestão do EAD. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

O material didático para as disciplinas a distância é bem elaborado. Para esta 

afirmação, (33,6%) respondeu que concorda plenamente; (26,8%) concorda; 

(28,4%) não concorda nem discorda; (9,2%) discorda e (2,0%) discorda plenamente. 

Ver Figura 16.  

 

A pesquisa apurou que o material didático é bem elaborado para a maioria dos 

pesquisados.  Behah et al. tem que citar todos os autores aqui (2007) coadunam 

com eles, complementando que, além de servir de suporte obrigatório para o 

aprendizado, o material didático para o EAD é também um cartão de visitas do 

professor da IES como contribuição para atrair novos alunos. No momento da 

escolha desse material didático, porém, a instituição deve considerar dois aspectos 

para criar diferenciais na disputa pela atenção tanto do aluno já matriculado quanto 

do futuro a ser conquistado. 

 

Para Silva (2012), encaminhar o processo educativo para a valorização do diálogo 

pedagógico e constituição de redes de aprendizagem é um importante desafio para 

superar os modelos pedagógicos centralizados no professor ou em redes 
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hierarquizadas que não permitem que as informações e as interações fluam em 

todos os circuitos da comunicação educacional.   

 

A Figura 16 demonstra que 33,6% concordaram plenamente que o material didático 

para as disciplinas a distância é bem elaborado. Isso representa um fator 

determinante de consolidação da aprendizagem, que tem como objetivo ajudar o 

estudante a desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, 

habilidades e atitudes.  

 

O material didático é outro item contido no projeto político pedagógico e tem como 

objetivo desenvolver habilidades e competências específicas, recorrendo a um 

conjunto de mídias compatível com a proposta e com o cenário socioeconômico do 

aluno, desde que oriente o estudante quanto aos direitos, deveres e normas de 

estudo a serem adotadas, bem como informações gerais sobre o curso (grade 

curricular, ementas, etc.), formas de interação com professores, tutores e colegas, 

além de todas as demais orientações que darão segurança durante o processo 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  
Material das disciplinas de EAD são bem elaborados. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

O material didático para as disciplinas a distância é acessível aos estudantes. Essa 

afirmação foi avaliada pelos pesquisados, obtendo-se os seguintes percentuais: 

48,0% concordaram plenamente; 30,4% concordaram; 17,2% não concordaram nem 

discordaram; 4,0% discordaram; e 0,4% discordaram plenamente, como mostra a 

Figura 17. 
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Quando questionados se o material didático para as disciplinas a distância é 

acessível aos estudantes, 48% concordaram que sim. Isso corrobora os estudos de 

Coll et al. (2010), que acusaram que o formato digital-virtual da EAD busca romper 

com a visão fordista e pós-fordista de instrução programada em série e visa à 

formação do sujeito capaz de dialogar reflexivamente com as mudanças do seu 

tempo. Abre-se espaço, assim, para a aprendizagem colaborativa em rede focada 

nas atividades desenvolvidas entre indivíduo e coletivo, criando comunidades de 

aprendizagem em ambientes virtuais como espaços organizados para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  
Material das disciplinas de EAD são acessíveis. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O(a) professor(a) de EAD tem estratégias de ensino diferentes das estratégias 

utilizadas pelos professores das disciplinas presenciais. Essa afirmação recebeu dos 

pesquisados os seguintes percentuais: concorda plenamente (28,8%); apenas 

concorda (25,6%); não concorda nem discorda (29,2%); discorda (8,0%); e discorda 

plenamente (8,4%) (Figura 18). 

 

Tem-se em vista que a docência tem o papel de estruturar e dinamizar a rede e não 

apenas estabelecer uma. Nas redes, as rotas são dinâmicas e podem ser resultado 

dos estilos de aprendizagem dos alunos e das características da própria rede.   

 

Dessa forma, verificou-se que 29,2% dos alunos não concordaram nem discordaram 

que o(a) professor(a) de EAD tem estratégias de ensino diferentes das utilizadas 

pelos professores das disciplinas presenciais. Essa falta de percepção ou 
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posicionamento pode estar relacionada ao pensamento de Silva (2012, p. 100): “os 

professores poderão lançar mão de suas potencialidades para abrir novos espaços 

de participação coletiva, colaborativa e aí educar, formar “. Nesse caso, o professor 

(que pode ser chamado de tutor ou de orientador) exerce papel “periférico” na 

dinâmica da rede, porque o “centro” está em cada participante interessado na 

aprendizagem. Sendo assim, o AVA adquire concretude singular, à medida que os 

participantes (professor, estudante, supervisor) habitam esse espaço virtual, 

envolvendo-se em um processo de “intermediação pedagógica múltipla”, como 

proposto por Okada e Okada (2007, p. 8), em que todos são coautores do processo 

e de seus consequentes resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  
Estratégias dos professores presenciais e de EAD. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Para a afirmação: as ações pedagógicas do(a) professor(a) de EAD contribuem para 

a aprendizagem, 28,4% responderam que concordam plenamente; 24,8% apenas 

concordaram; 28,0% não concordaram nem discordaram; 10,4% apenas 

discordaram; e 8,4% discordaram plenamente. Mostrado na Figura 19.  

 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são entendidos como um espaço na 

internet, constituído por indivíduos com objetivos educativos comuns, em interação e 

formas de comunicação, por meio de uma plataforma de software, tendo como meta 

principal a aprendizagem. A pesquisa, conforme a Figura 19, demonstra que os 

alunos têm compreendido esse conceito, pois 28,4% concordaram que as ações 
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pedagógicas do(a) professor(a) de EAD contribuem para a aprendizagem. São 

mediados pelo AVA, que é arquitetado e pensado como uma sala de aula virtual 

(online), em que os recursos pedagógicos, as ferramentas e a organização do tempo 

são disponibilizados para funcionar em prol das atividades de ensino e 

aprendizagem a serem desenvolvidas nesse espaço (Dias, 2016).  

 

Esses resultados são possíveis, porque os alunos percebem que muito mais do que 

apenas um espaço, como sala de aula online, é importante que seja habitado 

corresponsavelmente por seus atores (professores, estudantes). Essa condição de 

habitante, segundo Scherer (2009), caracteriza-se quando os membros se 

preocupam em coparticipar e colaborar com as ações que são desenvolvidas no 

espaço de aprendizagem, percebendo-se e agindo como pertencentes e 

corresponsáveis pela qualidade dos trabalhos do grupo do qual faz parte.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 
Ações pedagógicas dos professores de EAD. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

O coordenador pedagógico participa das tutorias online nas aulas de EAD. Essa 

afirmação recebeu como respostas: 27,6% - concorda plenamente; 20,4% - 

concorda; 32,8% - não concorda nem discorda; 8,8% – discorda; 10,4% - discorda 

plenamente da afirmação. Isso é disponibilizado na Figura 20. 

 

Para essa afirmação, a pesquisa apurou que os que discordaram e os que não 

concordaram nem discordaram foi maior do que os concordantes para a afirmação 

de que o coordenador pedagógico participa das tutorias online nas aulas de EAD. A 
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justificativa desses discordantes é que não tem como identificar na plataforma que 

está auxiliando nas aulas realizadas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20  
Participação do coordenador pedagógico nas tutorias de EAD. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A relação do professor-tutor(a) de EAD com os alunos é diferente da relação dos 

professores que ensinam no modo presencial. Para essa afirmação, os percentuais 

foram os seguintes: 38,0, que responderam que concordam plenamente; 20,4% que 

apenas concordaram; 27,2% que não concordaram nem discordaram; 7,6% que 

discordaram e 6,8% que discordaram plenamente. É o que mostra a Figura 21.   

 

Em relação à afirmação sobre a relação do professor-tutor(a) de EAD com os 

alunos, há diferença da relação dos professores que ensinam no modo presencial - 

38% concordam plenamente. Esse resultado persiste em função do sistema de 

comunicação, facilitado atualmente com o avanço das tecnologias de informação e 

comunicação, que têm o princípio da interação e da interatividade como ponto 

fundamental para que o processo de comunicação aconteça. De sua sala de aula 

virtual (online), os recursos pedagógicos, as ferramentas e a organização do tempo 

são disponibilizados para funcionar em prol das atividades de ensino e 

aprendizagem a serem desenvolvidas nesse espaço (Dias, 2016).  
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Figura 21 
Relação de professores de EAD e presenciais com os alunos. 
Fonte:dados da pesquisa. 
 

O(a) coordenador(a) pedagógico(a) participa(m) ativamente da formação de 

professores de EAD: 28,4% concordaram plenamente com essa afirmação; 20,0% 

apenas concordaram; 35,2% não concordaram nem discordaram; 10,4% 

discordaram; e 6,0% discordaram plenamente (ver a Figura 22).  

 

Em análise se o(a) coordenador(a) pedagógico(a) participa ativamente da formação 

de professores de EAD, observou-se que 35,2% não concordam nem discordam, 

seguidos por 28,4% que concordam plenamente.  

 

De acordo com Libâneo (2013), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, nº 

9.394/96) não exige a existência de departamentos no âmbito das organizações de 

ensino superior. Com isso, algumas universidades transferiram as estruturas 

administrativas para a coordenação de cursos, acolhendo a ideia de que a 

responsabilidade pela direção e pelo sucesso dos cursos superiores fica por conta 

dos coordenadores, que passam a assumir, assim, a gestão e a responsabilidade 

pela qualidade do curso no sentido amplo. 

 

A efetiva participação do coordenador desse processo é de extrema valia, uma vez 

que, segundo Rodrigues (2013), o educador é visto também como gestor que 

agrega valor à sua função, fato que contribui na formação educativa dos sujeitos. É 

natural que se espere da influência de um bom gestor, por meio de sua habilidade, 

mobilização para obtenção de objetivo comum que extrapole o ambiente 

empresarial. 
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Figura 22  
Participação do coordenador na formação de professores. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Eu indicaria as Faculdades Doctum de Caratinga aos meus amigos como a melhor 

IES em EAD. Para essa afirmação, 37,2% dos pesquisados responderam que 

concordam plenamente; 22,4% apenas concordam; 22,0% não concordam nem 

discordam; 8,8% apenas discordam; e 9,6% discordam plenamente (Figura 23).   

 

A maioria dos entrevistados concordou com essa afirmativa, ou seja, que indicaria a 

IES em estudo para amigos, porém, o percentual dos discordantes foi alto e a 

justificativa foi de que o ensino a distância da citada IES não satisfaz os desejos dos 

quem participam atualmente. 

 

Inferiu-se que esses resultados são subsidiados pelo cumprimento das diretrizes 

apresentadas no art. 206, inciso VII da Constituição Federal de 1988, que descreve 

que “o ensino será ministrado com base no princípio da garantia do padrão de 

qualidade”. Nesse âmbito, a citada lei estabelece critérios de avaliação para a 

qualidade da educação superior (INEP, 2015). 

 

Ainda é válido acrescentar que essa percepção dos alunos pode estar atrelada à 

integração dos instrumentos de avaliação entre si, como: o Censo da Educação 

Superior, o Cadastro Nacional de Docentes, a plataforma Lattes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Cadastro de 

Instituições e Cursos, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

Avaliação de Cursos de Graduação e Avaliação de Instituições, além de outras 
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bases de dados do INEP e de outros do governo que se tornaram parte integrante 

do novo processo avaliativo (Ristoff & Giolo, 2006).  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 23  
Indicação da IES como melhor faculdade com EAD. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A infraestrutura adequada exigida pelo MEC como fundamento primordial é a 

“educação”, antes de pensar na organização, como será aplicada “a distância”, 

independentemente da instituição de ensino. Isso porque mesmo essa modalidade 

de ensino possui suas próprias características como, linguagem e formato próprios, 

a qual exige administração, desenho, lógica, acompanhamento, avaliação, recursos 

técnicos, tecnológicos, de infraestrutura e pedagógicos. Ela só será relevante se 

basear-se no contexto de discussão política e pedagógica da ação educativa. 

 

Essas avaliações vão ao encontro do Instrumento de Avaliação Institucional Externa: 

Presencial e a distância. 

 

Em relação às instalações administrativas, os pesquisados responderam o seguinte: 

37,2% - ótimas; 31,6% - boas; 23,6% - melhores; 5,2% - regulares; 2,4% - as 

instalações administrativas são péssimas, como mostra a Figura 24. 

 

Esse questionamento, na opinião dos pesquisados, as instalações administrativas 

da IES são ótimas e boas. Mesmo sendo a maioria, não se pode deixar de citar que 

houve citação de melhor, regular e péssimo.  
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Figura 24  
Instalações administrativas da IES. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os pesquisados avaliaram a sala de aula com os conceitos: ótimo (29,2%); bom 

(28,8%); melhor (27,6%); regular (8,0%); péssimo (6,4%) (Figura 25). 

 

A resposta dos pesquisados evidenciou que a sala de aula da IES em estudo está 

entre ótimo e bom, porém considerável percentual definiu que a sala de aula está 

melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25  
Qualidade das salas de aula. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

De acordo com os pesquisados, o auditório é ótimo (55,2%); bom (24,8%); melhor 

(17,2%); regular (1,6%); péssimo (1,2%), conforme mostra a Figura 26. 

 

Para os pesquisados, o auditório está entre ótimo e melhor, o que justifica a 

qualidade do ensino desenvolvido na IES em estudo. 
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Figura 26  
Qualidade do auditório. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Sobre o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 30,8% dos pesquisados 

responderam ser ótimo; 28,8% bom; 28,4% melhor; 7,6% regular; e 4,4% péssimo. É 

o que mostra a Figura 27. 

 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA, foram avaliados também como ótimo 

e bom, com 30,8% e 28,8%, respectivamente. Compreender esses espaços como 

ótimos e bons significa entender que os AVAs são espaços na internet constituídos 

por indivíduos com objetivos educativos comuns, em interação e formas de 

comunicação, por meio de uma plataforma de software que tem como meta principal 

a aprendizagem (Dias, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 27  
Qualidade do AVA. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A sala de professores obteve a seguinte pontuação dos pesquisados: ótima (35,2%); 

boa (24,4%); melhor (32,4%); regular e péssima (4,0%) (Figura 28). Foi conceituada 

como ótima e melhor, no entanto, o “bom” não foi bem avaliado, mas tanto o 

conceito regular como o péssimo foram citados nesta avaliação. 

 

   

 

 

 

 

 
Figura 28  
Qualidade da sala dos professores. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

No tocante ao espaço para atendimentos aos alunos, 35,2% responderam ser ótimo; 

23,2% disseram ser bom; 28,0% consideraram melhor; 8,4% julgaram regular; e 

5,2%, péssimo (Figura 29). 

 

Esse questionamento foi classificado pelos pesquisados como ambiente ótimo e 

melhor, tendo a classificação bom com nível abaixo do melhor, mesmo tendo obtido 

regular e péssimo.   

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 29  
Qualidade dos espaços para atendimento aos alunos. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Espaço de convivência e alimentação: 43,2% responderam ser ótimo; 26,4%, bom; 

21,6% reconheceram estar melhor; 5,2%, regular; e 3,6%, péssimo, ilustrado na 

Figura 30. 

 

O espaço de convivência e alimentação obteve a classificação dos pesquisados de 

ótimo e bom, o que justifica o nível de qualidade da IES em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30  
Qualidade dos ambientes de convivência. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas. Para esse 

questionamento, 38,0% disseram ser ótimos; 27,2%, bons; 23,2%, melhores; 7,2%, 

regulares; e 4,4%, péssimos, como disponibiliza a Figura 31. 

 

Diante das análises sobre laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 

infraestrutura física, verificou-se que 38% dos alunos avaliaram como ótimos tais 

espaços. Ou seja, percebem que tais espaços de execução de atividades práticas 

atendem às propostas pedagógicas do curso. 

 

Para esse questionamento, os pesquisados opinaram que está em nível de ótimo e 

bom, o que traduz a qualidade do ensino praticado pela IES em estudo. 
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Figura 31  
Qualidade dos laboratórios. 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Avaliando a biblioteca, os respondentes atribuíram as seguintes avaliações: ótima 

(44,0%); boa (29,6%); melhor (19,6%); regular (4,8%); péssima (2,0%), de acordo 

com a Figura 32.  

 

Sobre as análises de infraestrutura da biblioteca, os respondentes avaliaram como 

ótima e boa, ou seja, tais ambientes proporcionam lugar propício aos estudos. 

 

Esse questionamento, de acordo com a opinião dos pesquisados, está nos níveis de 

ótimo e bom, ressaltando a qualidade do ensino da IES em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32  
Qualidade da biblioteca. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente. Para esse questionamento, 

39,6% responderam ótimo; 31,6%, bom; 21,2%, melhor; 4,0%, regular; 3,6%, 

péssimo (Figura 33).   

 

Nesta análise, constatou-se que 39,6% avaliaram as salas de apoio de informática 

ou estrutura equivalente como ótimas e 31,6% como boas. 

 

Apreende-se, assim, pelas repostas, que o laboratório de informática ou outro meio 

de acesso a equipamentos de informática pelos discentes atende às necessidades 

institucionais e do curso em relação à disponibilidade de equipamentos, ao conforto, 

à estabilidade e velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e à adequação do 

espaço físico. Possui hardware e software atualizados e passa por avaliação 

periódica de sua adequação, qualidade e pertinência. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33  
Qualidade da sala de informática ou estrutura equivalente. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A respeito das instalações sanitárias, 37,2% disseram ser ótimas; 27,2%, boas; 

24,8%, melhores; 8,0%, regulares; e 2,8%, péssimas, como mostrado na Figura 34. 

 

Os pesquisados definiram as instalações sanitárias com ótimo e bom, níveis que 

eleva a IES como infraestrura de qualidade. 
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Figura 34  
Qualidade das instalações sanitárias. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Sobre as estruturas dos polos EAD, 30,8% dos pesquisados disseram ser ótimas; 

22,8% reconheceram ser boas; 28,8% avaliaram como melhores; 12,0% como 

regulares; e 5,6% disseram ser péssimas, como mostra a Figura 35. Esse resultado 

reforça a satisfação dos alunos e a indicação da instituição para outras pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 35  
Qualidade dos polos EAD. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A infraestrutura tecnológica ficou assim pontuada: para 31,6% ela é ótima; para 

30,8% é boa; para 26,4% é melhor; para 7,6% é regular; e para 3,6% é péssimo (ver 

Figura 36). 
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Figura 36  
Qualidade da infraestrutura tecnológica. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os pesquisados identificam a infraestrutura de execução e suporte como ótima 

(32,8%); boa (30,8%); melhor (27,6%); regular (6,0%); e péssima (2,8%) (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37  
Qualidade da infraestrutura e execução e suporte. 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Diante de uma média geral de respostas dos aluno no quesito infraestrutura, pode-

se afirmar que os alunos estão satisfeitos. Alcançar esse nível de satifação é uma 

habilidade que depende dos gestores da educação, que precisam ser capazes de  

gerir e interagir com os processos, atividades e recursos envolvidos nos processos 

pedagógicos dentros dos espaços da educação, seja nos ecossistemas digitais ou 

não, pois há variaveis além do fator pedagógico, como financeiro, infraestrutura, 

relacionamento com a comunidade, com colegas e alunos (Silva, 2012). 
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Nesse âmbito, ao alcançar esse nível de satisfação, considerou-se que mesmo no 

modelo da sociedade atual caracterizada pelo acelerado processo de produção de 

informação e de conhecimento, que exige estratégias de ensino e aprendizagem 

específicas, a IES tem conseguido desenvolver relevante papel na difusão de 

informação e conhecimento, enxergando suas fragilidades no campo da educação e 

buscando sempre a qualidade da educação e a garantia do acesso a todas as 

camadas sociais (Campos, 2011). 

 

4.4.1 Cálculo de ranking médio para escala Likert do questionário aplicado aos 

discentes 

 

Para melhor análise dos resultados, foi desenvolvida média aritmética (ponderada) 

para dados agrupados, com o intuito de esclarecer a concordância ou discordância 

das questões avaliadas, especificamente as questões inseridas no Bloco II e Bloco 

III do questionário aplicado aos discentes, com os seguintes questionamentos: 

 

a) Políticas Acadêmicas: 

Questão 2) As Faculdades Doctum de Caratinga mantêm boa comunicação 

com seus alunos de disciplina a distância (EAD). 

Questão 4) As Faculdades Doctum de Caratinga oferecem atendimento de 

qualidade aos alunos de disciplinas a distância (EAD). 

b) Políticas de Gestão: 

Questão 7) Os professores de EAD têm estratégias de ensino diferentes das 

utilizadas pelos professores das disciplinas presenciais. 

c) Infraestrutura: 

Questão 4) Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

As questões supracitadas tiveram muitos respondentes que atribuíram nota três no 

questionário aplicado aos discentes, o que pode caracterizar uma resposta sem 

opinião. 

 

Com o ranking médio da pontuação atribuída às respostas e relacionando as 

frequências das respostas dos respondentes, é possível verificar com mais eficácia 

os valores que ficaram como três no questionário, considerado “indiferente” ou “sem 
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opinião”, possibilitando ainda uma análise mais aprofundada das respostas de cada 

curso, com o intuito de identificar se há um curso específico divergindo nas demais 

opiniões. 

 

Para o cálculo do ranking médio utilizou-se a análise de escala do tipo Likert, 

adaptado de Malhotra (2001) e utilizado por Tresca e de Rose Jr. (2004) e por 

Cassiano (2005). 

 

Observação  

Escala tipo Likert usada: grau de concordância  

    -           + 

[1] Discordo Totalmente     [2]      [3] [4]       [5]      Concordo Totalmente 

    -           + 

[1] Péssimo                         [2]     [3]      [4]       [5]      Ótimo 

 

Nas Tabelas 15, 16 e 17 é demonstrado o ranking médio de cada curso referente às 

questões supracitadas, com a memória de cálculo para dados agrupados. 

 

𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑀é𝑑𝑖𝑜 =  
∑ 𝑋𝑖 𝑥 𝐹𝑖

∑ 𝐹𝑖
 

 

Em que “Xi” representa escala Likert e “Fi” são as frequências absolutas de cada 

classe. 

 

Tabela 15 

Média ponderada para dados agrupados das questões 2 e 4 do bloco II – políticas acadêmicas do 
questionário de pesquisa – ranking médio 
Questão 2) As faculdades Doctum de Caratinga mantêm boa comunicação com seus alunos de 
disciplina a distância (EAD).  

Cursos 

Escala Likert (Xi) 

∑ Xi x Fi Ranking Médio Frequência de Respondentes (Fi) 

Administração 1 2 3 4 5 
172 3,91 Respondentes: 1 1 14 13 15 

44           

Ciências Contábeis 1 2 3 4 5 
98 2,80 Respondentes: 6 8 11 7 3 

35           
Continua 
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Tabela 15 

Média ponderada para dados agrupados das questões 2 e 4 do bloco II – políticas acadêmicas do 
questionário de pesquisa – ranking médio 
Questão 2) As faculdades Doctum de Caratinga mantêm boa comunicação com seus alunos de 
disciplina a distância (EAD).  

Cursos Escala Likert (Xi) ∑ Xi x Fi Ranking Médio 

Ciência da Computação 1 2 3 4 5 
47 3,36 Respondentes: 2 0 6 3 3 

14           

Direito 1 2 3 4 5 
105 3,28 Respondentes: 3 5 11 6 7 

32           

Engenharia Civil 1 2 3 4 5 
279 3,40 Respondentes: 9 15 18 14 26 

82           

Engenharia Elétrica 1 2 3 4 5 
96 4,17 Respondentes: 0 0 7 5 11 

23           

Serviço Social 1 2 3 4 5 
85 4,25 Respondentes: 0 1 4 4 11 

20           
Questão 4) As Faculdades Doctum de Caratinga oferecem atendimento de qualidade aos alunos 
de disciplinas a distância (EAD). 

Cursos  

Escala Likert (Xi) 

∑ Xi x Fi  Ranking Médio  Frequência de Respondentes (Fi) 

Administração 1 2 3 4 5 
169 3,84 Respondentes: 2 1 15 10 16 

44           

Ciências Contábeis 1 2 3 4 5 
110 3,14 Respondentes: 4 5 14 6 6 

35           

Ciência da Computação 1 2 3 4 5 
51 3,64 Respondentes: 1 1 4 4 4 

14           

Direito 1 2 3 4 5 
115 3,59 Respondentes: 2 2 10 11 7 

32           

Engenharia Civil 1 2 3 4 5 
282 3,44 Respondentes: 8 11 20 23 20 

82           

Engenharia Elétrica 1 2 3 4 5 
86 3,74 Respondentes: 1 2 7 5 8 

23           

Serviço Social 1 2 3 4 5 
83 4,15 Respondentes: 0 1 4 6 9 

20           
Fonte: dados da pesquisa. 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 15, apenas o curso de 

Ciências Contábeis, na aplicação da questão de número 2, apresentou ranking 

médio abaixo de três, caracterizando que os alunos do curso na referida questão 

discordam da afirmativa de que as Faculdades Doctum de Caratinga mantêm boa 

comunicação com seus alunos de disciplinas EAD. 

 

Já a Tabela 16 representa os resultados de ranking médio relativo à questão sobre 

políticas de gestão. Todos os cursos analisados ficaram com o ranking médio acima 

de três, representando a concordância da maioria dos alunos. 

 

Tabela 16 

Média ponderada para dados agrupados da questão 7 do bloco II – políticas de gestão do 
questionário de pesquisa – ranking médio 

Questão 7) Os professores de EAD têm estratégias de ensino diferentes das estratégias utilizadas 
pelos professores das disciplinas presenciais. 

Cursos 

Escala Likert (Xi) 

∑ Xi x Fi 
Ranking 
Médio Frequência de Respondentes (Fi) 

Administração 1 2 3 4 5 
161 3,66 Respondentes: 3 4 12 11 14 

44           

Ciências Contábeis 1 2 3 4 5 
114 3,26 Respondentes: 4 3 14 8 6 

35           

Ciência da Computação 1 2 3 4 5 
45 3,21 Respondentes: 2 0 7 3 2 

14           

Direito 1 2 3 4 5 
118 3,69 Respondentes: 3 3 6 9 11 

32           

Engenharia Civil 1 2 3 4 5 
290 3,54 Respondentes: 6 8 27 18 23 

82           

Engenharia Elétrica 1 2 3 4 5 
93 4,04 Respondentes: 0 1 4 11 7 

23           

Serviço Social 1 2 3 4 5 
75 3,75 Respondentes: 3 1 3 4 9 

20           
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Nos resultados da Tabela 17 foram analisadas as respostas referentes à 

infraestrutura das Faculdades Doctum de Caratinga. Mesmo com ranking médio 
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próximo de três, todas as respostas tiveram valor superior, afirmando a concordância 

da maioria dos discentes. 

 

Tabela 17 

Média ponderada para dados agrupados da questão 4 do bloco III – infraestrutura do questionário de 
pesquisa – ranking médio 
Questão 4) Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Cursos 

Escala Likert (Xi) ∑ Xi x 
Fi 

Ranking 
Médio Frequência de Respondentes (Fi) 

Administração 1 2 3 4 5 
165 3,75 Respondentes: 0 2 18 13 11 

44           

Ciências Contábeis 1 2 3 4 5 
123 3,51 Respondentes: 2 4 10 12 7 

35           

Ciência da Computação 1 2 3 4 5 
50 3,57 Respondentes: 2 0 4 4 4 

14           

Direito 1 2 3 4 5 
116 3,63 Respondentes: 3 2 8 10 9 

32           

Engenharia Civil 1 2 3 4 5 
303 3,70 Respondentes: 3 10 21 23 25 

82           

Engenharia Elétrica 1 2 3 4 5 
90 3,91 Respondentes: 1 1 5 8 8 

23           

Serviço Social 1 2 3 4 5 
88 4,40 Respondentes: 0 0 5 2 13 

20           
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A análise com o ranking médio possibilitou um filtro relativo às respostas dos 

discentes com escala próximo de três, que representa uma nota indiferente. 

Ressalta-se, ainda, que várias respostas, aplicando as médias ponderadas, ficaram 

próximo de três, caracterizando que a percepção dos discentes sobre a contribuição 

dos gestores para o seu aproveitamento nas disciplinas EAD estão em um nível de 

atenção. Isso pode ser usado como medida para criação de estratégias de gestão 

para essas questões específicas. 

 

No próximo item será abordado o mapeamento dos instrumentos de avaliação do 

MEC, como se segue. 
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4.5 Mapeamento do instrumento de avaliação institucional externa do MEC e as 

atribuições desejáveis dos gestores  

 

Esta seção refere-se ao terceiro objetivo específico, que foi mapear, no instrumento 

de avaliação institucional externa do MEC, as atribuições desejáveis do gestor de 

cursos presenciais com disciplinas oferecidas a distância.  

 

Na Tabela 18 foram identificados os itens correspondentes ao eixo de políticas de 

gestão, no instrumento de avaliação de cursos do MEC, com a finalidade de 

identificar a gestão adotada na IES estudada e correlacionar com as práticas de 

gestão vivenciadas nas Faculdades Doctum de Caratinga. 

 

Tabela 18 

Mapeamento do instrumento de avaliação institucional externa do MEC referente às atribuições dos 
gestores 

 
 
 
 
 
 
4 Políticas de gestão 

1. Titulação do corpo docente 
2. Política de capacitação docente e formação continuada 
3. Política de capacitação e formação continuada do corpo técnico 

administrativo 
4. Política de capacitação e formação para o corpo de tutores 

presenciais e a distância 
5. Processos de gestão institucional 
6. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
7. Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento 

institucional 
8. Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna  

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. INEP. Instrumento de 
avaliação institucional externa: presencial e a distância. Recuperado de: http://download.inep.gov.br/ 
educacao_superior/avaliacao_institucional/ instrumentos/ 2017/IES_recredenciamento. 
 

O eixo 4, representado na tabela, com seus respectivos indicadores de avaliação, 

converge com as descrições de Ribeiro (2010), que comenta as complexidades 

envolvidas na educação superior, sugerindo que não deve haver limitação de um 

único instrumento de avaliação, e sim um conjunto integrado de dimensões.  

 

Ao analisar os indicadores de avaliação inseridos no eixo 4 da Tabela 18, nota-se 

que a avaliação pelo MEC consiste em um processo continuado de capacitação do 

corpo docente e dos gestores, controle de distribuição de material didático e 

sustentabilidade financeira, o que indica uma sistemática de gestão envolvente, em 

que todo o corpo de colaboradores gestores deve participar, visto que nenhum dos 



103 
 

indicadores citados são desenvolvidos de forma isolada dentro de um processo de 

gestão. 

 

Observou-se, ainda, que nos indicadores há indicação de políticas, ou seja, avalia a 

IES na ciência da organização dos referidos indicadores, o que correlaciona com a 

comunicação e participação do corpo de gestores em todo o processo, interagindo 

com as políticas a serem adotadas. 

 

Nas Faculdades Doctum de Caratinga, há o desenvolvimento das ações de 

estratégias de gestão que acompanham os objetivos dos indicadores, porém a IES 

ainda carece de melhor comunicação entre os gestores para a promoção das 

políticas específicas, Demanda também uma mudança organizacional que promova 

mais interação nos processos de decisões nas políticas de desenvolvimento da 

gestão, principalmente no que diz respeito às disciplinas ofertadas na modalidade 

EAD, dentro dos cursos presenciais, visto que o perfil desejável do gestor de 

educação superior fica atrelado ao desenvolvimento de ações de capacitação 

continuada e a processos de gestão institucional. 

 

Portanto, o modelo de pesquisa adotado para o estudo, a partir do instrumento de 

avaliação do MEC, evidencia que, para manter a qualidade de ensino, a IES precisa 

caracterizar o modelo de gestão, buscando sempre a satisfação do aluno e 

resultados formais que demonstrem o efetivo ensino-aprendizado.  
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5 Considerações Finais 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral analisar o papel dos gestores no processo 

de ensino-aprendizagem nas disciplinas de EAD das Faculdades Doctum de 

Caratinga. Por meio de todo o processo investigativo aplicado, pode-se considerar 

que tal objetivo foi alcançado, devido à concretização de cada um dos objetivos 

específicos constituídos. 

 

Quanto ao primeiro objetivo específico, que tratou da percepção dos gestores sobre 

o seu papel em relação à gestão das disciplinas EAD, nota-se que a maioria dos 

colaboradores tem consciência da importância de seu papel e função dentro da IES. 

Eles relataram que não há diferenças entre atendimentos de alunos, entre 

modalidades de ensino, presencial ou de EAD. E ressaltam que os gestores 

consideram seu papel como uma ponte entre o corpo docente e o corpo discente 

dentro da instituição. 

 

Esse entendimento converge nos conceitos de que os gestores precisam 

desenvolver habilidades e competências de maneira que o seu papel dentro da 

instituição de ensino superior fique claro e bem definido. Mas não basta apenas 

vontade, visto que é preciso conhecer o processo e efetivamente fazer a ponte entre 

os setores de maneira correta, evitando desinformação.  

 

Alguns relatos evidenciaram a baixa participação no processo de gestão como um 

todo, como, por exemplo, a baixa participação do corpo de colaboradores gestores 

nos processos de formação docente e de tutorias na modalidade EAD, o que 

demonstra uma interrupção de conhecimento dos processos dentro da IES. As 

informações transmitidas nos eventos de capacitação e determinação das novas 

políticas práticas pedagógicas precisam estar alinhadas com todo o corpo de 

gestores, para que haja eficiência nos atendimentos aos discentes e proporcione 

eficácia no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Outro ponto em destaque é a baixa participação de todo o corpo de gestores na 

elaboração das políticas de EAD. Os entrevistados apontam que há uma equipe fora 

da IES que faz todo o processo que compreende as aplicações pedagógicas e 
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administrativas do EAD dentro da IES, como algo definido e sem possibilidade de 

alterações. Isso proporciona baixa flexibilização para resolução de problemas que 

envolvem o corpo discente, afetando o entendimento dos gestores para com sua 

autonomia dentro dos cursos em que atua ou, ainda, no âmbito de atendimento aos 

discentes.  

 

A relação profissional entre a comunidade docente, que muitas vezes atua fora da 

IES, ministrando aulas online dentro do AVA, também foi ressaltada. Os gestores 

mantêm comunicação, mas concordam que a relação profissional é diferente da 

relação com os professores presenciais, pois não conhecem os professores com 

mais amplitude. Isso pode ser um risco para o processo de ensino-aprendizagem, 

atentando-se para o papel dos coordenadores de curso, que precisam garantir o 

alinhamento adequado entre os professores de seu quadro, acompanhando o 

desenvolvimento dos alunos nas disciplinas ministradas. Essas ações podem ser 

dificultosas nesse aspecto de aulas do EAD, pela falta de convivência e 

acompanhamento detalhado por meio de relatos. 

 

Mesmo havendo um corpo de colaboradores gestores dentro da IES, referenciados 

como tutores e com mais ligação com o processo de EAD, há uma lacuna a ser 

preenchida entre a comunicação e desenvolvimento das atividades de EAD dentro 

da IES entre os gestores. Essa lacuna pode ser um alerta para as Faculdades 

Doctum de Caratinga que, no momento, adota ampla estratégia de EAD, mas fora 

da IES e sem flexibilidade para adaptação à realidade da IES. 

 

Já com relação ao segundo objetivo específico, que buscou a percepção dos 

discentes sobre a contribuição dos gestores para o seu aproveitamento nas 

disciplinas EAD, destacaram-se algumas respostas que condizem com as atividades 

de gestão aplicada à comunicação. Na afirmativa de que a IES mantém boa 

comunicação com alunos do EAD, houve elevado percentual de alunos que 

responderam que não concordam nem discordam. E a análise apurada, com ranking 

médio para escala Likert descrita na seção 4.3.1, identificou que os alunos do curso 

de Ciências Contábeis discordam da afirmativa. 
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Nesta análise em específico, a percepção dos alunos foi de que não há boa 

comunicação entre a IES e o corpo discente que cursa disciplinas na modalidade 

EAD nos cursos presenciais com a percepção dos gestores, no aspecto de que há 

engessamento da elaboração das políticas de EAD. Isso pode ser um retrato de que 

a falta de participação em tais políticas e a baixa flexibilização, por se tratar de 

processos definidos do EAD, trazem baixa comunicação aos alunos ou 

desinformações dentro da IES. E constitui um risco para as Faculdades Doctum de 

Caratinga, no aspecto de descrédito perante os alunos que, por sua vez, podem ter 

o entendimento de que o EAD da instituição é desorganizado e sem transparência. 

 

Mais um ponto em relevo que vai ao encontro da percepção dos discentes para com 

o corpo de gestores é o representativo número de respondentes que declaram que 

são incentivados a participar de avaliação institucional interna. Eles afirmam que 

participam efetivamente, mesmo tendo bom número de alunos respondentes de que 

o resultado da avaliação interna promove melhorias, o que realmente traz 

autoconhecimento da IES. Observou-se, por outro lado, que significativa parcela de 

alunos não concorda nem discorda de que o resultado da avaliação interna promove 

melhorias, o que pode indicar que há problemas reconhecidos por alunos e que 

mesmo com as divulgações sequenciais dos resultados da avaliação interna não 

foram resolvidos, ou o foram parcialmente. 

 

Nas questões que envolvem infraestrutura, a maioria dos alunos concorda que a IES 

está apta a ofertar cursos presenciais com disciplinas de EAD, o que contribui para o 

ensino-aprendizado. A maioria concorda também com a titulação adequada do corpo 

docente, além de ressaltarem que os materiais didáticos são adequados ao 

desenvolvimento das disciplinas em EAD. Outro ponto positivo e em destaque é o 

maior número de alunos respondentes afirmarem que indicariam a IES como melhor 

Faculdade com EAD. 

 

Dessa forma, a IES estudada tem potencial para ofertas de disciplinas na 

modalidade EAD, com diferencial de ensino-aprendizagem, tendo a IES certamente 

que se preocupar com as políticas e estratégias adotadas para a implantação e 

gestão de tais disciplinas no aspecto da relação gestores, alunos e comunidade 

acadêmica em geral, pois o contexto local pode trazer muitas variáveis e um 
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processo mecanizado da modalidade EAD e sem participação de gestores locais 

prejudica o ensino-aprendizado dos alunos.  

 

No terceiro objetivo específico, que converge com o modelo de pesquisa adotado, 

visando que toda IES para manter um padrão de qualidade necessita caracterizar 

um modelo de gestão, observou-se a sistemática exigida pelo MEC nos aspectos de 

formação continuada do corpo de gestores. Isso traduz a responsabilidade e 

habilidade da IES em manter o processo de comunicação técnica entre os atores da 

IES, independentemente das modalidades de ensino que será trabalhada, o que 

pode ser algo preocupante, visto a lacuna entre os processos de EAD 

preestabelecidos e a participação dos gestores locais. 

 

5.1 Contribuições do estudo 

 

Como contribuição, a pesquisa traz a compreensão do processo ensino-aprendizado 

voltado para a participação dos gestores da IES, compreendendo que estes fazem o 

papel de ligação entre as comunidades acadêmicas, traduzindo a importância do 

modelo de gestão adotado. Esse modelo precisa atentar para as inovações de 

gestão, visto as mutações da oferta de modalidades de ensino caracterizadas pelo 

EAD. Nesse sentido, os resultados e o aporte teórico desta pesquisa poderão 

contribuir para novas investigações em temas como competência docente nas IES 

com oferta de EAD, capacitação do corpo de gestores de IES privadas, etc. 

 

Para as Faculdades Doctum de Caratinga, o estudo contribui para melhor 

mapeamento das estratégias adotadas no processo de gestão e instrui sobre as 

políticas exigidas pelo MEC para garantia da qualidade, proporcionando à IES um 

parâmetro a ser seguido, para melhor autoconhecimento. 

 

5.2 Limitações do estudo 

 

A limitação da pesquisa se traduz pela aplicação apenas nas Faculdades Doctum de 

Caratinga. Outro aspecto restritivo refere-se ao inquérito apenas nos cursos 

presenciais com disciplinas ofertadas a distância, dentro dos padrões estabelecidos 
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pelo MEC, com o percentual de no máximo 20% da carga horária total da matriz 

curricular 

 

5.3 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Sugerem-se futuras pesquisas envolvendo as diversas unidades da Rede de Ensino 

Doctum, localizadas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Este trabalho 

recomenda também trabalhos futuros e avanços teóricos em torno da inibição da 

elaboração da dimensão política dos aspectos que envolvem o EAD. O estudo pode 

também ser ampliado para cursos que seguirão a nova legislação, que permite que 

40% das disciplinas sejam oferecidas a distância, e para cursos plenos, com ofertas 

de disciplinas 100% a distância. 
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Apêndices 
 

   
 

Apêndice A – Autorização para a realização da pesquisa 
 
Pedro Leopoldo, 05 de setembro de 2019 
 
 
Faculdades DOCTUM de Caratinga 
 
Solicitamos autorização para realização, nessa conceituada empresa, da pesquisa 
empírica referente à dissertação do mestrando JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA 
JÚNIOR, aluno no Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 
Leopoldo (MPA/FPL), cujo título é “AS ESTRATÉGIAS INOVADORAS E O 
RESSIGNIFICADO DO PAPEL DO GESTOR DE ENSINO SUPERIOR NO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA MODALIDADE EAD”, orientada pela Profª. 
Drª. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães.  
 
Os dados coletados serão analisados para fins acadêmicos, resguardando-se o 
necessário sigilo ético. Solicitamos a autorização para utilização dos resultados em 
publicações acadêmicas - dissertação, artigos em periódicos, em congressos e 
afins. Caso seja possível a utilização do nome da empresa nessas publicações, 
favor expressar após o “De acordo”.  
 
Desde já, agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição para 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
 
João Moreira de Oliveira Júnior 
Mestrando MPA/FPL 
 
De acordo:  
Nome: Flávia Bastos Ramos 
Cargo: Diretora das Faculdades Doctum de Caratinga 
 

 
 

Assinatura e carimbo 
 
É permitido utilizar o nome da empresa nos trabalhos acadêmicos? 
 
 Sim   Não  
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado na pesquisa que visa à elaboração da dissertação para 

o trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Administração da Fundação 

Pedro Leopoldo do mestrando João Moreira de Oliveira Júnior, orientado pela Profa. 

Eloísa Helena Rodrigues Guimarães. O objetivo desta dissertação é analisar o papel 

dos gestores no processo ensino-aprendizagem nas disciplinas EAD das 

Faculdades Doctum de Caratinga. Estou ciente de que a entrevista será gravada e 

transcrita, preservando-se a identificação do entrevistado, sendo analisada de forma 

a garantir a confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que 

minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, 

de que posso me recusar a participar ou retirar-me do projeto, em qualquer fase da 

pesquisa, sem que isso me traga alguma punição. Estou ainda ciente de que, se 

tiver qualquer reclamação contra o pesquisador, posso procurar a Fundação Pedro 

Leopoldo, por meio da coordenação do Curso de Mestrado 

(sec.mestrado@fpl.edu.br) ou de sua Ouvidoria (ouvidoria@fpl.edu.br). Após 

convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar desta pesquisa.  

 

Caratinga – MG, 17 de setembro de 2019.  

 

 

Assinatura de Entrevistado                 Assinatura do Pesquisador 

 

Mestrando: João Moreira de Oliveira Júnior - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

joaomoreirajreng@gmail.com.  

 

Orientadora: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - MPA/Fundação Pedro 

Leopoldo eloisa.guimaraes@fpl.edu.br.  
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Apêndice C – Questionário Aluno 

 

O presente questionário destina-se à coleta de dados sobre As Estratégias 

Inovadoras e o Ressignificado do Papel do Gestor de Ensino Superior no 

Processo de Aprendizagem na Modalidade EAD e faz parte da dissertação de 

mestrado que será apresentada à Fundação Pedro Leopoldo. 

I - Identificação: 

1. Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino                        

2. Idade:  ______________________   

3. Em que curso você estuda nas Faculdades Doctum de Caratinga?  

_____________________________     

4. Você estuda alguma disciplina via EAD no seu curso presencial? 

 (   ) Sim  (   ) Não  

5. Se sim, quais? _________________________________________ 

 

Bloco II – Planejamento e avaliação institucional, Políticas Acadêmicas e 

Políticas de Gestão 

 

Nas questões deste bloco, marque a escala de 1 a 5, conforme o seu grau de 

concordância com a afirmativa feita, que pode variar de 1 – discordo totalmente da 

declaração a 5 – concordo plenamente com a declaração.   

 

Eixos Questões 1 2 3 4 5 

P
la

ne
ja

m
en

to
 e

 
av

al
ia

çã
o

 in
st

itu
ci

on
a

l 1. Os alunos das Faculdades Doctum de Caratinga participam, 
semestralmente ou anualmente, de uma avaliação institucional interna, 
que contempla todos os seus processos, em todos os níveis (avaliação 
de professores e funcionários, da biblioteca, das instalações físicas, do 
atendimento ao aluno, etc.). 

     

2. Todos os estudantes são informados sobre essa avaliação e 
incentivados a participar. 

     

3. Os resultados da avaliação são amplamente divulgados pela Instituição.      
4. Os resultados da avaliação interna promovem a melhoria nos processos 

de gestão da Doctum. 
     

P
o

lít
ic

a
s 

ac
a

dê
m

ic
a

s 5. As Faculdades Doctum de Caratinga mantêm boa comunicação com 
seus alunos e funcionários. 

     

6. As Faculdades Doctum de Caratinga mantêm boa comunicação com 
seus alunos de disciplinas a distância (EAD). 

     

7. As Faculdades Doctum de Caratinga oferecem atendimento de 
qualidade aos seus alunos. 

     

8. As Faculdades Doctum de Caratinga oferecem atendimento de 
qualidade aos seus alunos de disciplinas a distância (EAD). 

     

9. Os professores do seu curso têm titulação adequada para ministrar as      
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disciplinas sob a responsabilidade deles. 
10. Os professores das disciplinas na modalidade EAD são os mesmos 

das disciplinas presenciais. 
     

   

11. Os professores das disciplinas a distância do seu curso têm titulação 
adequada para ministrá-las. 

     

12. Os professores das disciplinas a distância do seu curso utilizam 
didáticas adequadas, de forma a favorecer o aprendizado. 

     

13. Os tutores online das disciplinas a distância são bem formados e 
exercem adequadamente a tutoria. 

     

14. O(a) coordenador(a) do seu curso participa ativamente na gestão das 
disciplinas a distância. 

     

15. O material didático para as disciplinas a distância é bem elaborado.      
16. O material didático para as disciplinas a distância é acessível aos 

estudantes. 
     

17. O(a) professor(a) de EAD tem estratégias de ensino diferentes das 
estratégias utilizadas pelos professores das disciplinas presenciais. 

     

18. As ações pedagógicas do(a) professor(a) de EAD contribuem para a 
aprendizagem. 

     

19. O coordenador pedagógico participa das tutorias online nas aulas de 
EAD. 

     

20. A relação de professor(a)-tutor(a) de EAD com os alunos é diferente da 
relação dos professores que ensinam no modo presencial. 

     

21. O(a) coordenador(a) pedagógico(a) participa ativamente da formação 
de professores de EAD. 

     

22. Eu indicaria as Faculdades Doctum de Caratinga aos meus amigos 
como a melhor IES em EAD. 

     

 

Bloco III – Infraestrutura  

Nas questões deste bloco, marque a escala de 1 a 5, conforme o seu grau de 

avaliação da infraestrutura da Doctum. Essa avaliação pode variar de 1 – péssimo a 

5 – ótimo.   

 

Itens 1 2 3 4 5 
1.  Instalações administrativas      
2.  Salas de aula      
3.  Auditório      
4. Ambiente virtual de aprendizagem (AVA)      
5.  Sala de professores      
6.  Espaço para atendimentos aos alunos      
7.  Espaço de convivência e alimentação      
8. Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 

infraestrutura física 
     

9. Biblioteca: Infraestrutura      
10. Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente.      
11. Instalações sanitárias      
12. Estruturas dos polos EAD      
13.  Infraestrutura tecnológica      
14. Infraestrutura de execução e suporte      

 

Obrigado pela sua participação! 
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Apêndice D – Roteiro de entrevista com gestores e coordenadores de curso 

das Faculdades Doctum de Caratinga 

 

Gestor / Coordenador N º ___                                Data da Entrevista:___/___/___ 

I - Dados de Identificação: 

1. Sexo: __________________________________________________ 

2- Idade:__________________________________________________ 

3- Estado Civil: _____________________________________________ 

4- Formação Escolar: ________________________________________ 

5- Possui formação para exercer a função de coordenador pedagógico? 

 

II- Roteiro da Entrevista 

Bloco I – Desenvolvimento Institucional 

 

1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 

instituição?  

2 – O PDI da instituição contempla políticas para a modalidade EAD? Se sim, 

comente rapidamente essas políticas.  

3 - Você participa da elaboração das políticas de EAD na Doctum? Se não, por quê?  

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de disciplinas 

a distância e tutores da instituição? De que maneira? 

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas aulas de 

EAD? 

6 - Sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 

professores do ensino presencial? Por quê? 

7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 

independentemente da presença do professor?  

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD?  

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-

aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua resposta.  

10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EAD? Comente.   

 

Obrigado pela participação!  
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Apêndice E – Respostas das entrevistas com gestores e coordenadores de 

curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

 

 

Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 01
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim em meados do ano 2017 a 2018.

Entrevistado 01
2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Contempla, cumprindo o estabelecido por lei, sem encrementação ou
personalização das disciplinas e do perfil dos alunos.

Entrevistado 01
3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Não, pois todas as políticas de estratégias são ´´engessadas´´ para as
devidas aplicações, mas há flexibilidade quanto a modificações
metodológicas e conteudistas das disciplinas.

Entrevistado 01
4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim de todas as modalidades citadas, através das capacitações
ofertadas pela IES, elaboração de conteúdos de disciplinas EAD e
cursos ofertados no AVA.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, pois exerço a função de tutora.

6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, pois há um distanciamento que promove pouca interação.

7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, pois para um melhor suporte, as vezes há esta necessidade de
atendimento.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:

Ter boa interação com os alunos, domínio do conteúdo, propondo
metodologias que favoreçam as teorias e práticas.

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, pois o acompanhamento de professores e alunos é importante,
muita das vezes há expansão mas não há o controle de tais expansões
das disciplinas EAD. É importante mediar entre professores e alunos,
esclarecendo burocracias que envolvem os aspectos de EAD e as
tendências desta modalidade.

10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:

Parcialmente em função da forma de estruturação de implantação da 
modalidade, visto que deveria ter sido feito de forma gradual ao longo 
dos períodos.

Entrevistado 01

Entrevistado 01

Entrevistado 01

Entrevistado 01

Entrevistado 01

Entrevistado 01
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Na relação profissional não há diferença entre professores do
presencial e professores de EAD, o que diferencia é o meio de
comunicação que na maioria das vezes, na modalidade EAD é feita
virtualmente devido a distância geográfica.

Entrevistado 02
Data da Entrevista: 22/10/2019

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Entrevistado 02

Entrevistado 02

Data da Entrevista: 22/10/2019

Data da Entrevista: 22/10/2019

Sim, o PDI contempla políticas para oferta na modalidade EAD. O PDI
aborda de forma clara, todos os aspectos relacionados a oferta na
modalidade EAD, desde o papel de cada ator envolvido no processo
de aprendizagem, quanto nas formas de avaliação de conteúdo.

Resposta:

Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados

Entrevistado 02
Data da Entrevista: 22/10/2019

Resposta:

Data da Entrevista: 22/10/2019
Entrevistado 02

Entrevistado 02
Data da Entrevista: 22/10/2019

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Resposta:
Participo como Gestor: Tutor presencial e tutor a distância.

6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Resposta:

Observações

1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Sim, conheço o PDI da IES, porém não participei da elaboração e
atualização.

Obs.:

Resposta:

Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Semestralmente há uma convocação de todos os tutores para
participarem da formação continuada de tutores que dura
aproximadamente dois dias, é muito proveitoso, pois discutimos as
principais demandas da modalidade e nos organizamos
pedagogicamente.

Obs.: 
Entrevistado 02

Data da Entrevista: 22/10/2019

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Resposta:
Sim participo de formações acontecidas semestralmente, nessa
formação há um grande período que paramos para discutirmos sobre a 
forma de oferta e sempre buscamos alcançar excelência.

7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Resposta:
Os alunos da IES que me procura, dou toda atenção, como sou tutor
presencial das disciplinas EAD, tenho maior procura dos alunos para
solucionar os problemas que enfrentam referentes as disciplinas na
modalidade EAD e tenho que estar disponível para dar o devido
suporte ao aluno independentemente da presença do professor da
disciplina.

Entrevistado 02 8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:

O professor com o perfil ideal para trabalharem na modalidade EAD
são os que possuem um perfil voltado a conectividade, pois a todo
momento o professor precisa estar disposto a responder os
questionamentos sobre a disciplina,conteúdo e atividades de um aluno 
da disciplina EAD em um tempo hábil e fazendo sempre as interações
que são necessárias para a dinâmica e sucesso da oferta.

Entrevistado 02

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:
A participação do gestor é de extrema importância pois o processo de
ensino aprendizado nas disciplinas da modalidade e a interação dos
gestores com os alunos faz toda a diferença no processo. O
computador e similares são apenas ferramentas, o principal diferencial
é a interação.

Entrevistado 02 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:

Sim, considero que a infraestrutura da IES é completamente adequada 
a prática do ensino na modalidade EAD, pois se dispõe de todos os 
apoios necessários aos alunos e uma equipe de professores e tutores 
excelentes.
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 03
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, apenas da atualização em meados do ano de 2018.

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, o mesmo caracteriza informações da modalidade e suas
funcionalidades.

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Não, são estabelecidos pelo nível estratégico da instituição.

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, apenas das formações desenvolvidas pelas IES no ambito
presencial. Promovidas através de metodologias ativas e temas atuais
para a melhoria da atuação docente.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Não. Este processo é realizado pelo professor Tutor EaD e presencial.

Entrevistado 03
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, porque estes professores são de outras unidades da rede Doctum 
ou professores convidados, não havendo contato.

Entrevistado 03
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, buscando auxiliá-los em possíveis dúvidas ou funcionalidades do
sistema.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:

Necessita ter um perfil dinâmico e interativo, buscando sempre ter foco
no aprendizado do aluno.

Entrevistado 03
10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? 
Comente.  

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, apenas para disciplinas ofertadas na modalidade EAD dentro de 
20% da carga horária total da estrutura curricular.

Entrevistado 03

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, pois como coordenador de curso e gestor, torna-se necessário
conhecer e atuar desde o sistema e até mesmo ao conteúdo
pedagógico proposto e ministrado.

Entrevistado 03

Entrevistado 03

Entrevistado 03

Entrevistado 03

Entrevistado 03
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 04
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim.

Entrevistado 04
2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, no que tange a autorização pelo MEC dos 20% da carga horária
da matriz curricular permitida.

Entrevistado 04
3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Não, pois há um grupo responsável por toda a elaboração do processo 
e gestão do EAD, fora da IES.

Entrevistado 04
4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, nas formações semestrais do corpo docente da modalidade
presencial.

Entrevistado 04
5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Não, mas há possibilidade de acesso na plataforma para
acompanhamento.

Entrevistado 04
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, pois devido a localização não há acesso e comunicação direta
com os respectivos docentes.

Entrevistado 04
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, pois não há diferimento em atendimento, visto que os mesmos
são alunos presenciais.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:

Acessível nos atendimentos e que comunique bem o conteúdo.

Entrevistado 04 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:

Não, pois há conflitos de horários de utilização dos laboratórios 
constantemente.

Entrevistado 04

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 08/10/2019 Resposta:
Sim, pois faz parte da estrutura curricular do curso e contribui
igualmente na formação do aluno.

Entrevistado 04
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 05
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:
Sim, da atualização.

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:
Não, somente as questões normativas.

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:
Não, somente quando há demandas de laboratórios específicos de
engenharia.

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:
Não, minha participação se limita apenas das formações de
professores presenciais.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 05
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:
Não, minha relação é igual, quando há contato ou comunicação.

Entrevistado 05
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:
Sim, auxilio de acordo com o limite de conhecimento em relação a
dúvida apresentada e encaminho para outros setores adjacentes.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:

Professor ativo, comunicativo, cativante e que promove uma
continuidade do ensino aprendizado.

Entrevistado 05 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:

Considero, pois contempla laboratórios bem formados e com estrutura 
montada e testada.

Entrevistado 05

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 22/10/2019 Resposta:
Sim, é importante, pois o aluno precisa ser reconhecido como tal em
qualquer setor que ele solicite.

Entrevistado 05

Entrevistado 05

Entrevistado 05

Entrevistado 05

Entrevistado 05
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 06
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, mas não foram analisadas tais políticas.

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não, pois todas as tarefas são pré-determinadas.

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 06
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, pois a maioria dos professores desenvolvem ou ministram
disciplinas online, onde não há contato direto com a secretaria. Há
professores que ministram aulas tanto no presencial como na
modalidade EAD, sendo estes presentes e com contato direto com o
setor da secretaria.

Entrevistado 06
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, no aspecto de orientações acadêmicas, onde o discente analisa a
demanda no sistema AVA e encaminha para análise da secretaria, ou
apresenta a demanda de forma impressa.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:

O professor precisa ter um comprometimento e disciplina, no aspecto
de atendimento online ao aluno e ainda didática diferenciada para
´´prender´´ a atenção dos alunos.

Entrevistado 06 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:

Sim, parcialmente, pois há falhas no contexto geral do EAD.

Entrevistado 06

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim importante, pois o gestor pode mapear as opiniões dos alunos e
dar continuidade no processo. Importante ainda manter comunicação
entre os processos.

Entrevistado 06

Entrevistado 06

Entrevistado 06

Entrevistado 06

Entrevistado 06
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 07
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, em todas as previsões legais encontram-se registradas no
documento.

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não, pois o processo de EAD, são realizados pelos superiores.

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 07
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, pois há professores que são de outras unidades, não havendo
contato ou cominicação. Quanto aos professores que ministram aulas
em ambas as modalidades presencial e EAD, a relação profissional é a
mesma.

Entrevistado 07
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, resolvendo demandas que aparecem no decorrer do semestre
nas disciplinas EAD. Através de manifestações dos alunos.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:

Dinâmico, claro e organizado. Necessariamente precisa ter o domínio
do conteúdo.

Entrevistado 07 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:

Sim, no processo de EAD dos 20% de carga horária permitida na grade 
curricular.

Entrevistado 07

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, pois o papel do gestor é manter a comunicação em todo o
processo de ensino-aprendizado de alunos no EAD. Mantem ainda a
ordem através da fiscalização efetiva.

Entrevistado 07

Entrevistado 07

Entrevistado 07

Entrevistado 07

Entrevistado 07



126 
 

 

Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 08
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, quanto a existência.

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, devido as exigências estabelecidas por lei.

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não, pois no setor onde trabalho frisa no atendimento e informação ao
aluno.

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 08
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, diferente pelo acesso a alguns professores que estão
especificamente na modalidade EAD. Quanto aos professores EAD que 
estão na IES a relação é a mesma.

Entrevistado 08
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, orientando os alunos no uso de sistemas, orientações como
proceder diante de algum problema nas disciplinas e no sitema AVA e
ADX.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:

Dinâmico, acessível, manter contato com o aluno de maneira mais
dinâmica e didática possível, visto o grande material disponível na
modalidade EAD.

Entrevistado 08 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? 
Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:

Sim, há laboratórios adequados, professores qualificados e 
funcionários que orientam a demanda geral, mas há necessidade de 
aprimoramentos no sistema AVA.

Entrevistado 08

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, pois o papel é justamente fazer o processo funcionar, mantendo a
devida qualidade. A gestão serve de ponte entre alunos, professores,
tutores e coordenadores de curso, mantendo também manutenções da
infraestrutura.

Entrevistado 08

Entrevistado 08

Entrevistado 08

Entrevistado 08

Entrevistado 08
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 09
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 09
2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não sei informar.

Entrevistado 09
3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não, visto a função exercida na instituição voltada para atendimento ao 
alunos, não contemplando assim participação nas elaborações dos
documentos.

Entrevistado 09
4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 09
5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 09
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Não, mesma relação, visto que há professores tutores presenciais que
trabalham na IES. Já os professores de outra unidade que trabalham
online, há contato apenas por e-mail.

Entrevistado 09
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, o atendimento é o mesmo independente da modalidade da
disciplina que o aluno cursa.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:

Visto respostas anteriores, há contato com professores online
somente por e-mail, ou seja, professores que trabalham em outra
unidade / cidade.

Entrevistado 09 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:

Não, devido as constatntes falhas no AVA.

Entrevistado 09

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 10/10/2019 Resposta:
Sim, importante porque os alunos tem muitas dúvidas nas postagens
de trabalhos, duvidas em agendamentos de conteúdos de trabalhos,
sendo importante o gestor interpretar as ocorrências e ajudar os
alunos, direcionando os mesmos para os setores corretos.

Entrevistado 09
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 10
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:
Sim, com reuniões técnicas para atualização.

Entrevistado 10
2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:
Sim, de acordo com o exigido pelo MEC.

Entrevistado 10
3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:
Com relação aos componentes curriculares há diálogo para inclusão
de uma ou mais disciplinas na condição de EAD.

Entrevistado 10
4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:
Sim, através de reuniões orientativas de núcleos de áreas e
diretamente com os professores.

Entrevistado 10
5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:
Sim, no acompanhamento e decisões correlacionadas aos
requerimentos gerados através do sistema ADX e do sistema AVA.

Entrevistado 10
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:
Sim, por motivo de espaço de trabalhos diversos e imparccialidade.

Entrevistado 10
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:
Sim, como coordenador de curso, não há diferimento nos
atendimentos e demandas perante o corpo discente.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:

Ambos os professores de modalidades diferentes precisam ser
dinâmicos, estar ciente e acompanhando as novas tecnologias para
que possam atender as demandas.

Entrevistado 10 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:

Sim, tendo em vista a experiência educacional vivenciada durante todo 
o período de implantação da referida modalidade EAD nos cursos 
presenciais.

Entrevistado 10

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 17/10/2019 Resposta:
Sim, principalmente no que tange o diálogo entre a comunidade
acadêmica e aqueles que pensam e decidem sobre as plataformas de
ensino.

Entrevistado 10
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 11
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, há conhecimento.

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim contempla, de acordo com as exigências do MEC.

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Não, pois há um setor específico para tal elaboração.

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, como docente e coordenador de curso, oficinas, video
conferência e etc.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 11
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Não, pois a relação profissional é a mesma, o que muda é o mecanismo 
de comunicação, devido as diversas localidades.

Entrevistado 11
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, devido a necessidade de atendimento imediato aos alunos.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:

Profissional com clareza em suas explicações e conheça o conteúdo
detalhadamente.

Entrevistado 11 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:

Parcialmente, pois a infraestrutura lógica é satisfatória, mas a 
infraestrutura física não corresponde.

Entrevistado 11

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, pois são as pessoas que fazem intermediação entre alunos e
professores online, pois não há ensino-aprendizagem sem contato ou
relação entre as partes.

Entrevistado 11

Entrevistado 11

Entrevistado 11

Entrevistado 11

Entrevistado 11
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 12
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, quanto coordenador de CPA.

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, no que tange as exigências do MEC.

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Não, pois o desenvolvimento destas políticas são elaboradas pela
coordenadoria de EAD.

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, as formações são ofertadas semestralmente.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Não, pois exerço o papel de tutor presencial.

Entrevistado 12
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, pois há necessidade de interação maior com os professores
online do que os da modaludade presencial.

Entrevistado 12
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, pelo menos uma vez por semana em horários e locais específicos.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:

Precisa ser comunicativo, dinâmico, interativo, acolhedor e responder
os alunos em tempo hábil.

Entrevistado 12 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:

Para a oferta na modalidade EAD dos 20% da carga horária sim, 
considero adequada, pois os encontros ocorrem nos momentos de 
sensibilização, sala de tutoria e no dia das provas presenciais, nas 
próprias salas onde os alunos estudam, não havendo necessidade de 
local específico.

Entrevistado 12

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 16/10/2019 Resposta:
Sim, pois os alunos podem se sentir mais acolhidos.

Entrevistado 12

Entrevistado 12

Entrevistado 12

Entrevistado 12

Entrevistado 12
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Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 13
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, mas não houve participação.

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, o que é exigido pelo MEC.

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Não, pois há um grupo responsável pela elaboração de todo o
processo e não comunica com a gestão da unidade.

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, na organização das capacitações dos docentes a cada semestre.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 13
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Não, pois a tratativa com qualquer docente é a mesma.

Entrevistado 13
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, com alguma orientação interna sobre os procedimentos
recorrentes e de acordo com a demanda apresentada pelos alunos.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:

O mais disponível possível para os alunos, com respostas proativas e
imediatas as eventuais dúvidas dos discentes.

Entrevistado 13 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:

Parcialmente, precisa de melhirias na questão de fluxo da utilização da 
infraestrutura.

Entrevistado 13

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, a montagem de todo o processo não depende apenas da técnica
pedagógica, mas também do acolhimneto e atendimento presencial
dos gestores.

Entrevistado 13

Entrevistado 13

Entrevistado 13

Entrevistado 13

Entrevistado 13
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Fonte: dados da pesquisa. 

Roteiro de entrevista com Gestores e Coordenadores de curso das Faculdades Doctum de Caratinga 

Entrevistados
Roteiro da Entrevista - Desenvolvimento Institucional

Observações

Entrevistado 14
1 – Você conhece e/ou participou da elaboração ou atualização do PDI da 
instituição? 

Obs.:

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, houve participação na atualização.

2 – O PDI da Instituição contempla políticas para a modalidade EaD? Se sim, 
comente rapidamente essas políticas. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, de acordo com o exigido pelo MEC em relação as disciplinas de
EAD correspondentes a 20% da carga horária da estrutura curricular.

3 - Você participa da elaboração das políticas de EaD na Doctum? Se não, 
por quê? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Em partes, pois há diretorias exclusivas para tratar as questões
relativas ao EAD.

4- Você participa da formação de professores presenciais, professores de 
disciplinas a distância e tutores da instituição? De que maneira?

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, da capacitações dos professores presenciais. Professores EAD e
tutores não há participação, as capacitações dos professores
presenciais são através de palestras, seminários e etc.

5 - Como coordenador pedagógico ou gestor, você participa da tutoria nas 
aulas de EaD?

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Não.

Entrevistado 14
6 - A sua relação com os professores de EaD é diferente da relação com os 
professores do ensino presencial? Por quê?

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, pois não há contato direto com os professores da modalidade
EAD.

Entrevistado 14
7 - Você faz atendimento a alunos de disciplinas na modalidade em EaD 
independentemente da presença do professor? 

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, pois não há diferenças entre atendimentos de alunos dentro da
IES.

8- Em sua opinião, qual o perfil ideal do professor de disciplinas do EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:

Precisa ser proativo, familiaridade com tecnologias e tempo para
preparar as atividades e conteúdos, além de responder rápido os
discentes.

Entrevistado 14 10 – Você considera que a infraestrutura da Doctum é adequada ao EaD? Obs.: 
Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:

Parcialmente, melhorar o número de máquinas e acesso dos alunos 
aos laboratórios de informática.

Entrevistado 14

9 – Para você, a participação do gestor é importante para o processo ensino-
aprendizagem nas disciplinas ministradas a distância? Comente sua 
resposta. 

Obs.: 

Data da Entrevista: 24/10/2019 Resposta:
Sim, o gestor tem a visão complexa do todo, vivencia várias situações
corriqueiras que favorecem o ensino-aprendizado.

Entrevistado 14

Entrevistado 14

Entrevistado 14

Entrevistado 14

Entrevistado 14


