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RESUMO 

 

A luta pelos direitos humanos, assim como sua consolidação, acontece desde o princípio da 

humanidade e sofrem modificações que indicam avanço ou, dependendo da situação, um 

retrocesso mediante o esquema governamental vigente. Infelizmente no nosso país, o aumento 

da violência, o crescente preconceito entre grupos estigmatizados, como homossexuais, 

negros, pobres, a intolerância e o desrespeito à diversidade de cultos religiosos além do total 

descrédito à saúde da população, faz-se ter a necessidade de programar atitudes pedagógicas 

para o melhor entendimento dos direitos inerentes às pessoas. Diante desse cenário, a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) 

fomenta a criação de cursos voltados para a educação inclusiva, dos direitos humanos e da 

sustentabilidade socioambiental utilizando como veículos as Instituições de Ensino Superior. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o curso de Especialização em Educação em Direitos 

Humanos (EDH) da Educação a Distância (EaD) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) utilizando o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

Moodle. Este objetivo está relacionado com a busca do aumento da qualidade docurso para 

que este possa ser utilizado como modelo em outras instituições de ensino. As ferramentas de 

análise empregadas foram questionários estruturados, semiestruturados e entrevistas com as 

pessoas envolvidas na implantação do curso. O resultado do questionário aplicado aos 

especialistas em informática demonstrou que o menu de entrada, a sequência lógica, 

apresentação visual, programa e a navegabilidade estão dentro do esperado consistindo em 

uma opção de mídia satisfatória, o único problema detectado que foi na velocidade de acesso 

independe da instituição proponente. O resultado do questionário aplicado aos especialistas 

em conteúdo demonstrou que os vídeos apresentados necessitam ser mais coesos e atuais, a 

acessibilidade e distribuição do material dentro do ambiente virtual de aprendizado necessita 

de uma revisão, as imagens e os exercícios devem ser repensados e modificados e o conteúdo 

programático precisa de intensificação na sua imersão. O resultado obtido com a entrevista ao 

colegiado demonstra que a UFVJM precisa melhorar o acolhimento aos programas de 

especialização e repensar a burocracia necessária para implantação e adesão ao curso pelos 

estudantes. Este trabalho serve como base para desenvolvimento de projetos semelhantes em 

outras instituições, além de melhoria na qualidade do material apresentado aos cursistas. 

 

Palavras Chave: Avaliação; Direitos Humanos; TecnologiaEducacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The fight for human rights as for its reinstatement has been developing since the beginning of 

human kind and has been suffering changes that may indicate advances or retreats depending 

on the circumstances in view of the current governmental structure.  Unfortunately, in our 

country, the increase of violence, the growing prejudice between minority groups, such as 

homosexuals, afro-descendants and the poor, the intolerance and violations to religious and 

politics diversity and the total discredit to public health creates the need to establish academic 

actions to promote better understanding of the rights inherent to people. In view of such 

scenario, the “Secretaria de EducaçãoContinuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI)” encourages the development of new courses focused on an inclusive education of 

human rights and social and environmental sustainability using as vehicles Higher Education 

Institutions.Therefore, the scope of this study will be to analyze the course designated as 

Degree in Education in Human Rights (EDH) from the Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) in Distance Learning (EAD)/UFVJM using the virtual 

platform of learning (AVA) Moodle. This objective is connected to the search of excellence in 

teaching of the mentioned course so that it can be used as a role model in other Higher 

Education Institutions. The assessment tools employed will include structured and semi 

structured questionnaires and interviews with the persons involved in the implementation of 

the course.The results of the questionnaire applied to computer experts showed that the input 

menu, the logical sequence, visual presentation, program and navigability are within the 

expected consisting of a satisfactory media option, the only problem detected which was the 

access speed is independent the proposing institution. The results of the questionnaire 

administered to content experts showed that the videos presented need to be more cohesive 

and current, accessibility and distribution of the material within the virtual learning 

environment needs an overhaul, images and exercises should be rethought and modified and 

program content need to intensify the immersion. The results obtained from the interview to 

the collegiate demonstrates that UFVJM need to improve the reception to specialization 

programs and rethink the red tape required for implementation and adherence to the course by 

the students. This work is the basis for development of similar projects in other institutions, 

and improvement in the quality of the material presented to course participants. 

 

Keywords: Educational technology, Human Rights, Assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Várias pequenas associações que trabalham com o tema de Direitos Humanos 

(DH), em um passado não muito remoto, eram perseguidas e abafadas retirandoseu direito de 

expressar as agruras e o desrespeito aos direitos das pessoas. Hoje este cenário está mudando, 

as organizações se multiplicam em diversos países e seus conceitos e opiniões estão 

sensibilizando todo o mundo, com objetivo de uma profunda mudança nas ações sociais 

(RAINE, 2006). 

 Nesse sentido, parcerias vêm sendo formadas entre empresas e agremiações, em 

um conjunto único, para encontrar soluções para os problemas que afetam o bem estar geral. 

O avanço destas organizações se deve à facilitação, encontrada hoje em dia, emcomunicarmos 

através da informática, mais precisamente da interneto que possibilitou acesso à informação e 

agilidade na conectividade das pessoas em quase todos os lugares do planeta. 

 Hoje a ampla divulgação das ideias de respeito aos direitos humanos, está 

provocando mudanças nas formas de governantes tratarem os assuntos pertinentes à 

população, como distribuição de recursos que interferem na saúde, educação, moradia, dentre 

outros assuntos que são ligados ao respeito e a dignidade dos seres humanos (RAINE, 2006). 

 A saúde e os DH expõem um ótimo exemplo de melhor entendimento sobre o 

tema, em um passado não muito remoto, a área da saúde formada por sua grande maioria por 

especialistas técnicos em cada área de atuação e com vivência voltada somente para o 

entendimento sobre a doença, vivia em conflito com os defensores dos DH formados por sua 

grande maioria de entendedores da área legal. Hoje em dia graças à difusão de conhecimento, 

este embate está se transformando através de um entendimento sobre a complexidade do 

temaocorrendo um sinergismo benéfico para a população atingida (MANN, 1996). 

 Com o surgimento de novas tecnologias, principalmente a informática, a 

necessidade e a facilidade de adquirir conhecimento em uma velocidade nunca antes 

conseguida, fez surgir a necessidade dos profissionais reverem suas formações e se 

capacitarem ainda mais (MASSETO, 2003). 

O constante melhoramento das tecnologias de informática e comunicação 

acarretou um crescimento exponencial da EaD, além da mudança paradigmática tanto das 

instituições de ensino quanto da própria população que vêem na EaD uma forma concreta de 

ensino que abrange todos os níveis educacionais inclusive utilizado na educação superior e 

pós-graduação,graças à facilidade de extrapolar o espaço geográfico e o tempo.Esse cenário é 

a marca da escola do século XXI, no qual as práticas didático-pedagógica deixaram o 
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medievo e estão inseridas no contexto de nova sociedade, a sociedade tecnologizada, 

conectada, em que a construção e a reconstrução do conhecimento são tão importantes quanto 

a distribuição da informação (BELLONI, 2003). 

 A ferramenta pedagógica do uso de um ambiente virtual favorecido peloEaD, 

promove a construção do conhecimento sem necessitar de uma sincronicidade com o 

professor. Nesse ambiente, o aluno consegue através do material disponibilizado, organizar o 

conhecimento exposto nas plataformas virtuaisno tempo e lugar disponível do estudante. 

Assim,se surgir alguma dúvida sobre o tópico estudado ele terá oportunidade, utilizando a 

conectividade que o sistema oferece, de sanar suas dúvidas com o professor (ALMEIDA, 

2002). 

 São vários os recursos tecnológicos que podem ser utilizados como meios para 

ocorrer oEaD, como áudio, vídeo, material impresso, ferramentas de Internet, 

videoconferência e telefone, dentre outros. A seleção do material deve suprir a necessidade do 

público alvo sendo de qualidade e acessível (STRUCHINER, 1997). 

 AEaD pode ser utilizado em todos os níveis escolares, desde o fundamental até a 

pós-graduação. Porém, Alonso (2001) aponta que o futuro estudante terá que possuir um certo 

nível de maturidade intelectual para cursar as disciplinas, pois é o aluno que determinaseu 

horário. Dessa forma, inicialmente parece ser uma tarefa sem nenhuma dificuldade, mas se o 

acadêmico não cumprir horários e regras rígidas em relação ao seu estudo, o resultado 

esperado não será alcançado.  

 É importante salientar queeste tipo de educaçãoexige políticas próprias de 

regulação, com intuito de garantir ensino de qualidade evitando a proliferação de cursos que 

não atendam o mínimo dos atributos necessário para a realização de um bom curso. 

 Para atingir boa qualidade em um curso, este precisa ser avaliado constantemente 

quanto ao modo e a forma. Assim, a proposta de apreciação analítica para materiais 

educativos informatizados oferece um bom modelo de método avaliativo, onde não se baseia 

apenas em um método de avaliação, mas em vários procedimentos como observação criteriosa 

do objeto de estudo, análise profunda e metódica, finalizando com o julgamento da totalidade 

do processo e não somente focando em pontos específicos. Essa metodologia é, portanto, 

aplicável tanto naconstrução de programas, como na seleção de softwares existentes no 

mercado parautilização no processo de ensino-aprendizagem. (STRUCHINER, 2000). 

 De acordo com a Resolução no. 26/2009 do FNDE, o Sistema UAB, tem dentre 

suas finalidades e objetivos sócio-educacionais o fomento à pesquisa em metodologias 

inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação, além 
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disso, deve desenvolver projetos de pesquisa relacionados aos cursos e programas 

implantados no âmbito do sistema. Já na Resolução no. 49/2009 do FNDE, em seu artigo 2º 

prevê que o Sistema UAB viabilizará cursos a participação de professores e técnicos em 

projetos de pesquisa e de desenvolvimento de metodologias educacionais. Assim, atendendo a 

demanda para formação continuada no ensino superior voltada ao fortalecimento do 

magistério básico, a equipe do curso, constituída por docentes, técnicos, mestres e pós-

graduando, avalia de forma contínua o desenvolvimento deste curso, utilizando-se das 

próprias ferramentas do Moodle para tal. 

Este curso, e sua estratégia metodológica, são avaliados tendo por base o uso 

desse instrumento de tecnologia da informação no processo de construção do conhecimento 

dos educadores do magistério básico, fundamental e tecnológico. Para isso, o programa de 

pós-graduação profissional interdisciplinar, mestrado em Saúde, Sociedade & 

Ambiente,utiliza este curso em sua linha de pesquisa em Educação, Cultura e Saúde, por 

mestrandos do programa. Desta forma, são desenvolvidos projetos de pesquisa aplicada, que 

tem como base a avaliação do curso e a viabilidade do uso das ferramentas da Educação à 

distância, conforme estimulado nas portarias n. 29 e 49 do Fundo Nacional da Educação 

(FNDE/|MEC). 

 Pelo exposto, fica clara a importância de avaliação e validaçãodas ferramentas 

pedagógicas utilizadas em ambientes virtuais. Assim, o presente trabalho teve como 

finalidade relatar e avaliar a implantação do curso de pós-graduação lato sensu,especialização 

em Educação em Direitos Humanos realizado em parceria com a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e a Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. Histórico dos Direitos Humanos 

 

 Desde os primórdios, as civilizações humanas sofrem um lento desenvolvimento 

social, político e religioso acarretando com isso alterações na forma de pensar através dos 

séculos. O mesmo ocorre com o desenvolvimento na forma de pensar o direito inerente ao ser 

humano, para chegar ao que conhecemos hoje, diversos tipos de pensamento foram alterados, 

por isso a necessidade de se fazer um breve relato, desde a antiguidade até os tempos atuais, 

para compreendermos melhor o desenvolvimento do pensamento crítico a respeito dos DH. 

 Necessita-se uma volta ao mundo da história para entendermos melhor a 

construção desses direitos, como surgiram, qual o motivo de sua alteração, quais foram as 

lutas necessárias para que isso ocorresse. Como afirma Norberto Bobbio (1992, p.5): 

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 

seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 

e nem de uma vez por todas. 

 

O primeiro manuscrito que sem tem notícia a respeito dos DH foi o cilindro de 

Ciro, que depois de conquistar a Babilônia libertou todos os seus escravos além de dar 

garantia para os que quisessem permanecer, direito à livre escolha de religião, isso ocorreu no 

ano de 539 A.C. (COMPARATO, 2003). 

Na idade média o manuscrito mais importante referente aos DH foi de João Sem-

Terra no século XII, no qual se estabelecia liberdade religiosa, a anuência de todos os 

impostos cobrados pela coroa, o respeito à propriedade privada, o direito de ir e vir, além de 

outros (COMPARATO, 2003). 

Na idade moderna o feudalismo já em declínio, deu lugar ao aparecimento de uma 

classe nova, a burguesia, e a criação do Estado Moderno, no qual todos os direitos eram iguais 

a todas as pessoas habitantes do reino. Ocorrem profundas mudanças de mentalidade, onde 

todas as coisas tendem a ser explicadas pela razão e não mais pela justiça divina 

(MARTINÉZ, 1999). 
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No ano de 1628, na Inglaterra, foi declarado o PetitionofRights, que proclamava a 

necessidade de um julgamento justo e realizado pelos pares e a ilegalidade das detenções 

arbitrárias (FERREIRA FILHO, 1998). 

Dessa forma, foram surgindo cada vez mais revoluções, sempre com objetivo de 

conquista de mais direitos, apresentando como marcos históricosas revoluções Inglesa, 

Americana e Francesa cada uma com uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo. Toda 

essa busca por direitos culmina em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que como conclui Bobbio (1992, p. 30): 

 

Contém em germe a síntese de um movimento dialético que começa pela 

Universalidade abstrata dos Direitos Naturais. Transfigura-se na particularidade 

concreta dos direitos positivos e termina na universalidade não mais abstrata, mas 

sim concreta dos direitos positivos universais. 

 

Mas apesar do constante crescimento da busca e respeito pelos direitos das 

pessoas, alguns lugares, principalmente na América Latina, o entendimento sobre este assunto 

ainda é recente, necessitando de criação de metodologias educacionais para introduzir na 

população leiga este assunto, com objetivo desensibilizar e conscientizar as pessoas para a 

importância do respeito ao ser humano, como ferramenta fundamental na construção da 

formação cidadã(MAGENDZO, 2006). 

 

2.2. Formação de Professores em Direitos Humanos 

 

A busca pelos direitos inerentes aos seres humanos é bastante antiga, a 

humanidade sempre procurou e procura um entendimento sobre princípios que regulem a 

convivência entre os povos, identificando limites alcançáveis e delimitando as formas 

pacíficas de coexistências(RAMOS, 2011). 

Levando em conta a facilidade de mobilização dos povos, a diversidade cultural e 

racial, a internacionalização da economia faz emergir-se neste cenário um facilitador de 

conflitos, devido a não tolerância a cultura própria de cada povo, tornando a busca por um 

entendimento conjunto e único de DH extremamente relevante no cenário atual 

(CARVALHOet al, 2004). 

 A Declaração Universal dos DH(DUDH, 1948), gerada no âmbito da Organização 

das Nações Unidas (ONU), preconiza, em seu preâmbulo, que: 
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Como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 

objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 

esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 

respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 

caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados Membros, 

quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 

 

No artigo XXVI, a Declaração afirma: 

Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 

está baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do 

plenodesenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito 

pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 

religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 

paz. 

 

 

Neste contexto, é necessário o desenvolvimento de novos meios para acrescentar 

e, com isso, qualificar ainda mais os docentes com as estratégias de ensino, ensinamentos e 

tecnologias disponíveis paramelhor entendimento no que se refere aos DH. 

A formação continuada dos professores da educação básica encontra-se entre as 

prioridades do Ministério da Educação (MEC) explicitadas no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), para garantir educação de qualidade, centrada no aprendizado do educando. 

A criação da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica é uma das respostas a esse compromisso (BRASIL, 2015). 

Instituída pelo Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009, a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, tem por finalidade apoiar, em 

regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a 

formação inicial e continuada dos professores das redes públicas da educação básica. Dentre 

os princípiosda política nacional está a formação docente construída em bases científicas e 

técnicas sólidas, como compromisso público de Estado. Pretende o Ministério aumentar o 

número de professores formados por instituições públicas de educação superior e garantir um 

referencial de qualidade para os cursos de formação inicial e continuada, sintonizando-os às 

necessidades formativas da educação básica e aos problemas da sala de aula (BRASIL, 2015). 

A Educação em DH (EDH) é, na atualidade, uma maneira de diminuir a violação 

destes direitos, abordando uma visão didática de tolerância, valorização da dignidade e nos 
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princípios democráticos. O passo inicial neste sentido é fornecer formação sólida e de 

qualidade para docentes de escola básicas nas diversas regiões do Brasil (TAVARES, 2015). 

Nesse cenário, há necessidade de expansão do conhecimento em EDHeconhecer as 

limitações que dificultam sua inserção de forma mais ampla na sociedade, como a falta de 

institucionalização de sua grade formativa em escolas de nível básico e superior (COSTA E 

NOVAES, 2011). 

Uma forma de capacitação que atinja grande parcela da população, com ensino de 

qualidade, a um custo condizente com a realidade educacional vigente, está na modalidade de 

EaD, já prevista tanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996): 

 

Art. 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de Educação a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino.     

 

Tanto no Plano Nacional de Educação (PNE, 2014): 

 

Item 10.3Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados de acordo com as características e especificidades 

do público da educação de jovens e adultos, inclusive na modalidade de educação a 

distância. 

Item 11.3Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 

médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 

democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita. 

Item 14.4Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu utilizando 

metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância, inclusive por meio do 

sistema Universidade Aberta do Brasil – (UAB) 

 

 A utilização desta nova metodologia de ensino, o EaD, proporciona a capacitação 

de maior quantidade de pessoas, utilizando uma metodologia crítica, que instigue o pensar em 

DH, facilitandoa formação de pessoas autônomas e conscientes sobre seus direitos e deveres, 

aliando a informação teórica com a vivência no cotidiano das pessoas, objetivando o 

empoderamento das informações para a modificação cultural e construção de um novo 

humano, capacitado para pensar e praticar a tolerância, a valorização da dignidade e respeito 

aos princípios democráticos (TAVARES, 2015). 
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2.3. Educação a Distância: Conceitos e Histórico  

 

 Com o rápido crescimento da população mundial e concomitante aumento da 

necessidade de educar e atualizar essas pessoas espalhadas por todas as regiões do planeta, 

somadas a deficiência notada hoje com o modelo de ensino tradicional, surge uma boa 

perspectivacom a utilização de um método que não é novo, mas foi reavivado graças às novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC). (MAIA; MATTAR, 2007; MOORE; 

KEARSLEY, 2008; MORAN, 2009). 

Devido às novas TIC, o professor e o conteúdo a ser ministrado não 

necessariamente necessitam estar presente fisicamente, nem geograficamente, mas sim 

virtualmente, permitindo o acesso de pessoas inseridas em contextos diferenciados: damos o 

nome deste modelo de Educação a Distância (MAIA; MATTAR, 2007; MOORE; 

KEARSLEY, 2008; MORAN, 2009). 

 Alguns autores têm buscado definir a abrangência dos conceitos relacionados a 

este modelo de ensino. Assim, é importante conhecer as várias formas de interpretações e 

visões da EaD segundos esses pesquisadores da área da educação.    

 Para Dohmem em 1967:  

 

Educação a Distância é uma forma sistematicamente organizada de auto-estudo onde 

o aluno instrui-se a partir do material de estudo que lhe é apresentado, o acompa-

nhamento e a supervisão do sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo 

de professores. Isto é possível através da aplicação de meios de comunicação, 

capazes de vencer longas distâncias. 
  

 Para Moore em 1973:  
 

Educação a Distânciapode ser definido como a família de métodos instrucionais 

onde as ações dos professores são executadas à parte das ações dos alunos, incluindo 

aquelas situações continuadas que podem ser feitas na presença dos estudantes. 

Porém, a comunicação entre o professor e o aluno deve ser facilitada por meios 

impressos, eletrônicos, mecânicos ou outro. 

 

 Holmberg em 1977: 

 

O termo Educação a Distância esconde-se sob várias formas de estudo, nos vários 

níveis que não estão sob a contínua e imediata supervisão de tutores presentes com 

seus alunos nas salas de leitura ou no mesmo local. A Educação a Distância 

beneficia-se do planejamento, direção e instrução da organização do ensino. 
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Keegan em 1991:  

 

O autor define a Educação a Distância como a separação física entre professor e 

aluno, que a distingue do ensino presencial, comunicação de mão dupla, onde o 

estudante beneficia-se de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via 

com possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de 

socialização. 

 

 Chaves, em 1999.  

 

A Educação a Distância, no sentido fundamental da expressão, é o ensino que ocorre 

quando o ensinante e o aprendente estão separados (no tempo ou no espaço). No 

sentido que a expressão assume hoje, enfatiza-se mais a distância no espaço e 

propõe-se que ela seja contornada através do uso de tecnologias de telecomunicação 

e de transmissão de dados, voz e imagens (incluindo dinâmicas, isto é, televisão ou 

vídeo). Não é preciso ressaltar que todas essas tecnologias, hoje, convergem para o 

computador. 

 

 O decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005) traz o seguinte 

em seu artigo: 

 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação,com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos. 

 

 Assim, é possível identificarmos as diferenças peculiares nos conceitos acima 

expostos, mas todos têm um entendimento base, explicitando que a relação da construção do 

conhecimento pode ser realizada em tempos e lugares diversos, utilizando novas abordagens e 

mecanismos que destoam totalmente do ensino tradicional (MOORE;KEARSLEY, 2008). 

 É difícil traçar o marco inicial daEaD no mundo, acredita-se que foram as cartas 

de Platão e as Epístolas de São Paulo os primeiros documentos que carregam esta 

denominação.O mais aceito entre os estudiosos sobre o assunto consiste na criação da 

imprensa escrita como sendo o aparato tecnológico que possibilitou o avanço deste novo tipo 

de ensino pelo mundo (MAIA; MATTAR, 2007).   

 A trajetória do EaD é dividia por vários autores em fases ou gerações devido ao 

tipo de tecnologia utilizada na época. Temos como exemplo as divisões feitas por Maia e 

Mattar (2007), e Moore e Kearsley (2008). 
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Maia e Mattar (2007) dividem o modelo em três etapas: 

 

Quadro 1– Gerações de EaD de acordo com Maia e Mattar 

Geração Forma Recursos instrucionais e tecnológicos básicos 

Primeira  Ensino por 

Correspondência  

Materiais impressos, livros, apostilas.  

Segunda  Novas mídias e 

universidades  

Rádio, vídeo, TV, fitas cassetes.  

Terceira  EaD on-line  Internet, MP3, ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA), vídeos, animações, ambientes 3D, redes sociais, 

fóruns,  

 

 Moore e Kearsley (2008) dividem em cinco etapas: 

 

Quadro 2 – Gerações de EaD de acordo com Moore e Kearsley 

Geração Forma Recursos instrucionais e tecnológicos básicos 

Primeira  Ensino por 

correspondência  

Materiais impressos, livros, apostilas.  

Segunda  Transmissão por rádio 

e televisão  

Rádio, vídeo, TV, fitas cassetes.  

Terceira  Universidades abertas  Materiais impressos, TV, Rádio, telefone, fitas cassete.  

Quarta  Teleconferência  Teleconferência interativa com áudio e vídeo  

Quinta  Internet/web  Internet, MP3, ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA), vídeos, animações, ambientes 3D, redes sociais, 

fóruns 

 

No cenário da atualidade didático pedagógico, a modalidade a distância ganha um 

acréscimo de importância graças às tecnologias empregadas.Assim, destacam-se as 

tecnologias de telecomunicação e transmissão de dados, som e imagens que convergem cada 

vez mais para o uso do computador, facilitando o contato com qualquer estudante localizado 

em tempo e espaço distintos. (MAIA;MATTAR, 2007; VALENTE, 2011). 
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Quadro 3 - Momentos que marcaram a história do EaD no mundo. 

 

Data Ocorrência 

1728 Curso pela Gazeta de Boston, na edição de 20 de março, onde o Prof. 

CalebPhilipps, de Short Hand, oferecia material para ensino e tutoria por 

correspondência. 

1829 Suécia – inauguração do Instituto Líber Hermondes, mais de 150.000 

estudantes. 

1840 Faculdade Sir Isaac Pitman, no Reino Unido, a primeira oficial da Europa. 

1856 Berlim - Sociedade de Línguas Modernas ensina Francês por correspondência. 

1892 Universidade de Chicago, Estados Unidos da América, criada a Divisão de 

Ensino por Correspondência para preparação de docentes. 

1922 Iniciam-se cursos por correspondência na União Soviética. 

1935 OJapaneseNationalPublic Broadcasting Service inicia seus programas pelo 

rádio. 

1947 Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris, França, por meio da Rádio 

Sorbonne. 

1948 Noruega - criada a primeira legislação para escolas por correspondência. 

1951 África do Sul - Universidade de Sudáfrica. 

1956 Chicago TV College, Estados Unidos, inicia a transmissão pela televisão. Foi 

um marco do início das transmissões televisivas visando a difusão do 

conhecimento. 

1960 Argentina - Tele Escola Primária do Ministério da Cultura e Educação. 

1968 Universidade do Pacífico Sul, pertence a 12 países-ilhas da Oceania. 

1969 No Reino Unido é criado a Fundação da Universidade Aberta. 

1971 Universidade Aberta Britânica é fundada. 

1972  Espanha - fundada a Universidade Nacional de Educação a Distância. 

1977 Venezuela - criada a Fundação da Universidade Nacional Aberta. 

1978 Costa Rica - fundada a Universidade Estadual a Distância. 

1984 Holanda - implantada a Universidade Aberta. 

1985 Criação da Fundação da Associação Europeia das Escolas por 

Correspondência. 

1985 Índia - implantação da Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi. 

1987 Criada a resolução no Parlamento Europeu sobre Universidades Abertas na 

Comunidade Europeia. 

1987 Criada a Fundação da Associação Europeia de Universidades de Educação a 

Distância. 

1988 Portugal - criada a Fundação da Universidade Aberta. 

1990 Rede Europeia de Educação a Distância. 

Fonte: GOLVÊA e OLIVEIRA, 2006; MAIA e MATTAR, 2007; CARLINI e TÁRCIA, 2010; 

VASCONCELOS, 2010; ALVES, 2011. 
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 Estes acontecimentos foram de grande importância para o surgimento, 

fortalecimento e consolidação do EaD em escala mundial. De acordo com Golvêa e Oliveira 

(2006), mais de 80 países adotam o EaD como forma institucional de promover a capacitação 

de um vasto contingente, ávido por construir em bases sólidas um conhecimento correto e 

duradouro.   

 

Quadro 4 - História do EaD no Brasil. 

 

Data Ocorrência 

1904 Jornal do Brasil, anúncio na seção de classificados, oferece profissionalização 

por correspondência para datilógrafo; 

1923 Henrique Morize e Edgard Roquette-Pinto criaram a Rádio Sociedade do Rio 

de Janeiro, ofereciam curso ministrados através do rádio de Português, Francês, 

Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia. 

1934 Edgard Roquette-Pinto instalou a Rádio–Escola Municipal no Rio. Além das 

aulas ministradas pela rádio, os estudantes poderiam adquirir material didático 

antes do acontecimento das aulas pela rádio, e também era utilizada 

correspondência para contato com estudantes. 

1939 Instituto Monitor em São Paulo, o primeiro a oferecer sistematicamente cursos 

profissionalizantes à distância por correspondência. 

1941 Instituto Universal Brasileiro, segundo instituto brasileiro a oferecer cursos 

profissionalizantes. Formou mais de 4 milhões de pessoas e ainda hoje conta 

com mais de 200 mil alunos. Neste ano também surgiu a Universidade do Ar, 

durando até 1944. 

1947 Ressurgimento da Universidade do Ar, patrocinada pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e 

emissoras associadas, durou até 1961, todavia o SENAC oferece cursos a 

distância até hoje. 

1959 Diocese de Natal, Rio Grande do Norte, que originou o movimento de 

educação de base, através da utilização da radiodifusão com objetivo de 

capacitar as pessoas a ler escrever, contou com suporte financeiro do governo 

federal. 

1962 Fundada, em São Paulo, a Ocidental School, focada no campo da eletrônica; 

1967 O Instituto Brasileiro de Administração Municipal inicia suas atividades na 

área de educação pública, ensino por correspondência. A Fundação Padre 

Landell de Moura criou cursos adistância por correspondência e rádio. 

1970 Projeto Minerva, criado pelo então Serviço de Radiodifusão Educativa do 

Ministério da Educação e Cultura tendo como objetivo a inclusão social de 

adultos. 

1974 Instituto Padre Reus em conjunto com a TV Ceará iniciam um modelo de 

inclusão ao ensino básico utilizando como ferramentas de instrução material 

televisivo e impresso, além de monitores presenciais. 

1976 Criado o Sistema Nacional de Teleducação, que utilizava informes televisivos 

e material didático impresso. 

1979 Universidade de Brasília, uma das primeiras a implementar aEaD no ensino 

superior, inicia cursos ministrados através de material impresso sendo que em  
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1989 é transformado no Centro de Educação Aberta, Continuada, a Distância 

(CEAD). 

1981 Centro Internacional de Estudos Regulares (CIER) do Colégio Anglo- 

Americano que oferecia ensino fundamental e médio à distância.  

1983 SENAClança programas radiofônicos, denominado “Abrindo Caminhos” 

1992 Criada a Universidade Aberta de Brasília e oferta do primeiro curso de 

graduação a distância pela Universidade Federal de Mato Grosso. 

1993 Consórcio Interuniversitário de EaD (BrasilEaD), proposto pela Universidade 

de Brasília. 

1995 Criado o Centro Nacional de Educação a Distância pelo SENAC e a MultiRio 

(RJ) com intuito de instruir alunos do ciclo básico, com programas televisivos 

e material impresso. Ainda em 1995, foi criado o Programa TV Escola da 

Secretaria de Educação a Distância do MEC. 

1996 A Educação a Distância (EaD) surge oficialmente no Brasil, estabelecidas pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. Criação da Secretaria de Educação a Distância (Seed/MEC). 

1997 Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), com a finalidade de 

disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática e 

telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e médio 

pertencentes às redes estadual e municipal (Portaria nº 522, de 9 de abril de 

1997). 

1998 Universidade Virtual do Centro-Oeste (Univir-CO) 

1999 Proformação, projeto que ajuda professores a conseguir a habilitação mínima 

legalmente exigida, como estratégia para melhorar o desempenho do sistema 

de Educação Fundamental em todas as regiões do país. (Seed/MEC), 

2000 Formada a UniRede, Rede de Educação Superior a Distância, 70 instituições 

públicas do Brasil comprometidas na democratização do acesso à educação.  

2000/2004 Programas para a formação inicial e continuada de professores da rede pública, 

por meio da EaD, foram implantados pelo MEC -Programa Gestão da 

Aprendizagem Escolar (Gestar I), Programa de Capacitação a Distância para 

Gestores Escolares (Progestão),Programa Gestão da Aprendizagem Escolar 

(Gestar II), Grupo de Trabalho de Educação a Distância para a Educação 

Superior (GtEaDes).  

2005/2006 Criação da Universidade Aberta do Brasil. 

2006 Entra em vigor o Decreto n° 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 

educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino, incluindo os da modalidade a distância (BRASIL, 2006). 

2007 Entra em vigor o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera 

dispositivos do Decreto n° 5.622 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 2007).Programa Nacional de Formação 

Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado). 

2008 É criada a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância 

(ABE-EAD), entidade nacional que representa os estudantes de cursos na 

modalidade EaD no Brasil. 

2009 Portaria nº 10, de 02 julho de 2009, que fixa critérios para a dispensa de 

avaliação in loco e deu outras providências para a Educação a Distância no 

Ensino Superior no Brasil (BRASIL, 2009). Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica (Parfor). Programa de Formação Continuada 
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de Professores em Educação Especial. 

2011 A Secretaria de Educação a Distância é extinta e todos os projetos passam a 

serem geridos pelo ministério da educação (MEC). 

2012 Lei Nº 14.836, de 20 de julho de 2012 - Institui a Fundação UNIVESP,Decreto 

Nº 58.438, de 9 de outubro de 2012 - Aprova o Estatuto da UNIVESP. 

2013 Portaria CEE-GP-120, de 22 de março de 2013 - Credencia a UNIVESP ao 

Conselho Estadual de Educação. 

2014 Decreto Nº 60.333, de 3 de abril de 2014 - Aprova o Regimento Geral da 

UNIVESP. 
Fonte: GOLVÊA e OLIVEIRA, 2006; MAIA e MATTAR, 2007; CARLINI e TÁRCIA, 2010; 

VASCONCELOS, 2010;MARCONCIN, 2010; RODRIGUES, 2010; ALVES, 2011; MEC, 2015; UNIVESP, 

2015. 

 

É provável que as primeiras experiências em EaD no Brasil tenham ficado sem 

registro físico, visto que o primeiro registro oficial de atividade mais sistematizada 

desenvolvida, somente foi conhecido no século XX.  

Tomando como base a classificação degerações de EaD, de acordo com Moore e 

Kearsley(2008) mencionadas anteriormente, iniciou-se na forma impressa, mais conhecida 

por profissionalização por correspondência, devido à efetiva melhoria dos serviços postais e a 

necessidade de educar uma população carente de conhecimento técnico concomitante com a 

pouca oferta de instituições de ensino na época. Um dos primeiros relatos impressos foi no 

ano de 1904, onde o Jornal do Brasil ofereceu na seção de classificados, profissionalização 

por correspondência para datilógrafo e taquígrafo (VILAÇA, 2010; SANTOS, 2010; ALVES, 

2011). 

A segunda geração no Brasil se iniciou com o uso dos meios eletrônicos de 

comunicação, inicialmente pelo rádio e mais tarde pela televisão. A princípio idealizado como 

uma solução didático pedagógica, o rádio não foi tão utilizado como pensado, pois de acordo 

com Moore e Kearsley(2008) era muito difícil conseguir um professor da área desejada que 

também soubesse ser radialista. 

 No Brasil, em 1923, Henrique Morize e Edgard Roquette-Pinto criaram a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, ofereciam curso de Português, Francês, Silvicultura, Literatura 

Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia. Foi o início da utilização deste meio de 

comunicação voltada para a educação. 

Em 1974 dava-se início a terceira geração, com a criação do Instituto Padre Reus, 

em conjunto com a TV Ceará, era um modelo de inclusão ao ensino básico, utilizando como 

ferramentas de instrução material televisivo e impresso, além de monitores presenciais 

(RODRIGUES, 2010;ALVES, 2011). 
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A quarta geração iniciou-se no Brasil com a utilização de audioconferências 

realizadas por telefone, onde permitiam aulas e interação em tempo real em locais distintos. 

Com o avanço dos satélites logo as teleconferências foram utilizadas em larga escala, 

principalmente por ambientes educacionais privados.  

A quinta geração é marcada pelo surgimento da internet e sua rápida e ampla 

utilização, permitindo uso simultâneo de texto áudio e vídeo, através da utilização dos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) com software de caráter livre ou financiados 

por empresas privadas (RODRIGUES, 2010; SANTOS, 2010; ALVES, 2011). 

 

Quadro 5 - Principais Regulamentações a Respeito do EaD no Brasil. 

 

Regulamentação A que se destina 

Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Decreto nº 5622, de 19 de 

dezembro de 2005  

Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Parecer CNE/CES nº 

78/96, aprovado em 7 de 

outubro de 1996  

Solicita estudo sobre a adoção de medidas coibindo a 

revalidação de diplomas de graduação e pós-graduação na 

modalidade de Educação a Distância, oferecidos pelo Colégio 

Brasileiro de Aperfeiçoamento e Pós-Graduação-COBRA 

Parecer CNE/CEB nº 

15/1997, aprovado em 3 

de novembro de 1997  

Responde consulta sobre ensino fundamental e médio 

(supletivo) com utilização de metodologia de Educação a 

Distância. 

Parecer CNE/CEB nº 

31/2000, aprovado em 2 

de outubro de 2000   

Consulta sobre Educação a Distância. 

Parecer CNE/CEB nº 

10/2001, aprovado em 3 

de abril de 2001  

Responde a consulta sobre convênio entre instituições de 

educação profissional para ministrar cursos de educação técnica 

profissional a distância. 

Parecer CNE/CEB nº 

28/2001, aprovado em 6 

de agosto de 2001  

Consulta sobre a viabilidade de ministrar cursos de Ensino 

fundamental e médio a distância em outros Estados da 

Federação. 

Parecer CNE/CEB nº 

41/2002, aprovado em 02 

de dezembro 2002  

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação a 

Distância na Educação de Jovens e Adultos e para a Educação 

Básica na etapa do Ensino Médio. 

Parecer CNE/CEB nº 

31/2004, aprovado em 6 

de outubro de 2004  

Curso Normal de nível médio, na modalidade a distância. 

Parecer CNE/CEB nº 

17/2005, aprovado em 3 

de agosto de 2005  

Consulta sobre financiamento da Educação a Distância, no 

ensino público, com recursos vinculados a que se refere o Artigo 

212 da Constituição Federal. 

Parecer CNE/CES nº 

14/2006, aprovado em 1º 

de fevereiro de 2006  

Solicita informações sobre cursos de Educação Superior a 

distância 

Parecer CNE/CES nº  Consulta sobre o procedimento necessário para a oferta de curso 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1996/pces078_96.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1996/pces078_96.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1996/pces078_96.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1997/pceb015_97.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1997/pceb015_97.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1997/pceb015_97.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb31_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb31_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb31_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB010_2001.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB010_2001.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB010_2001.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb28_01.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb28_01.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb28_01.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0041_2002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0041_2002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0041_2002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb031_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb031_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb031_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb017_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb017_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb017_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces014_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces014_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces014_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces241_06.pdf
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241/2006, aprovado em 4 

de outubro de 2006 

de pós-graduação lato sensua distância. 

Parecer CNE/CES nº 

195/2007, aprovado em 13 

de setembro de 2007- 

Diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de 

avaliação para credenciamento de Instituições de Educação 

Superior para a oferta de cursos superiores na modalidade à 

distância, nos termos do art. 6o, inciso IV, do Decreto no 

5.773/2006. 

Parecer CNE/CES nº 

197/2007, aprovado em 13 

de setembro de 2007  

Instrumentos de avaliação para credenciamento de Instituições 

de Educação Superior para a oferta de cursos superiores na 

modalidade à distância, nos termos do art. 6o, inciso V, do 

Decreto no 5.773/2006. 

Parecer CNE/CEB nº 

25/2008, aprovado em 2 

de dezembro de 2008  

Consulta se os recursos do FUNDEB podem ser aplicados em 

programas de formação a distância para a Educação de Jovens e 

Adultos no nível do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Parecer CNE/CES nº 

238/2009, aprovado em 7 

de agosto de 2009 

Dispõe sobre a revogação das normas para o credenciamento 

especial de instituições não-educacionais, na modalidade 

presencial e a distância, para a oferta de cursos de 

especialização, e apresenta disposições transitórias. 

Parecer CNE/CES nº 

18/2010,aprovado em 27 

de janeiro de 2010 

Reexame do Parecer CNE/CES nº 238, de 7/8/2009, que dispõe 

sobre a revogação das normas para o credenciamento especial de 

instituições não-educacionais, na modalidade presencial e a 

distância, para a oferta de cursos de especialização. 

Parecer CNE/CES nº 

195/2010, aprovado em 6 

de outubro de 2010  

 Consulta referente a professor orientador em cursos de 

graduação na modalidade a distância. 

Parecer CNE/CES nº 

267/2010, aprovado em 10 

de dezembro de 2010  

Normas transitórias para o credenciamento especial de 

instituições não educacionais, nas modalidades presencial e a 

distância, para a oferta de cursos de especialização 

Resolução CNE/CES nº 4, 

de 16 de fevereiro de 2011 

Recurso contra a decisão do Parecer CNE/CES n° 18/2010, que 

trata do reexame do Parecer CNE/CES nº 238/2009, que dispõe 

sobre a revogação das normas para o credenciamento especial de 

instituições não educacionais, nas modalidades presencial e a 

distância, para a oferta de cursos de especialização. 

Parecer CNE/CP nº 

3/2011, aprovado em 31 

de maio de 2011  

Dispõe sobre normas transitórias acerca do credenciamento 

especial de instituições não educacionais, na modalidade 

presencial e a distância, e dá outras providências 

Resolução CNE/CES nº 7, 

de 8 de setembro de 2011  

Dispõe sobre a revogação das normas para o credenciamento 

especial de instituições não educacionais, na modalidade 

presencial e a distância, e dá outras providências. 

Parecer CNE/CEB nº 

12/2012, aprovado em 10 

de maio de 2012  

Diretrizes Operacionais para a oferta de Educação a Distância 

(EAD), em regime de colaboração entre os sistemas de ensino. 

Fonte : Brasil, 2015 

O ordenamento jurídico traz normas que norteiam e regulam as ações das pessoas na 

sociedade, com a criação das normas o Estado tenta coibir desavenças e injustiças 

sanandoconflitos sociais.Visando assegurar a qualidade do processo de EaD, inúmeros 

decretos, leis e portarias são constantemente elaborados, avaliados e atualizados, isso 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces195_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces195_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces195_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces197_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces197_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces197_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb025_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb025_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb025_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pces238_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pces238_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pces238_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3977&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3977&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6992&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6992&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6992&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7333&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7333&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7333&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7572&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7572&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8232&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8232&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8232&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8824&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8824&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10805&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10805&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10805&Itemid=
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demonstra a preocupação em consolidar e reduzir o preconceito ainda vigente contra o 

método de ensino adotado e aclamado em diversos países no mundo (VILAÇA, 2010). 

2.4 Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

 

 É um sistema que integra universidades públicas com objetivo de proporcionar 

cursos de nível superior, via EaD, a camada da população que por motivos diversos, estão 

incapacitados de frequentar uma universidade que tenha somente em seu projeto político 

pedagógico a modalidade de ensino exclusivamente presencial (SisUAB).Foi instituído pelo 

decreto Nº 5.800, de 8 de junho de2006 tendo como objetivos: 

 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada de professores da educação básica; 

II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; 

IV - ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões 

do País; 

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e 

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a 

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior 

apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 

 

 O funcionamento da UAB exigiu um acordo de parceria entre as três esferas 

governamentais (municipal, estadual e federal), universidades públicas e demais órgãos 

interessados no processo, onde após análise da demanda de um curso superior ou pós-

graduação, para determinada cidade ou microrregião, uma instituição pública de ensino 

superior (IPES) responsabiliza-se em oferecer o curso (SisUAB). 

 Os pólos de apoio presencial recebem uma nomeação diferente dependendo de 

qual instituição os mantém. Dessa forma,os pólosmantidos pelo poder municipal ou estadual 

recebem a designação de polo efetivo, localizado preferencialmente em cidades de porte 

médio com população entre 20 a 50 mil habitantes, mas se o polo for mantido por alguma 

Instituição de Ensino Superior (IES) é nomEaDo como polo associado.  

 Ambos são responsáveis por manter em dia a documentação comprobatória de 

que estão cadastrados corretamente no sistema UAB/CAPES, abrigar a parte administrativa e 
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pedagógica do curso, contando com a parte de recursos humanos necessitados para tal fim e 

manter salas equipadas com o material computacional e didático necessário para a realização 

dos encontros presenciais, avaliações e práticas exigidas por cada curso (BRASIL, 2015). 

 No que diz respeito à infraestrutura, os espaços são divididos naqueles de usos 

gerais, de apoio e acadêmicos.No espaço geral é obrigatório uma sala para coordenação do 

polo e para secretaria, banheiros masculino e feminino (todos com acessibilidade) e uma sala 

de reunião (opcional).Os espaços de apoio são obrigados a apresentar laboratório de 

informática com instalações elétricas adequadas e biblioteca com espaço para estudos. 

 Os espaços acadêmicos necessariamente apresentam sala multiuso e laboratório 

pedagógico, podendo estar situados em outras localizações conveniadas com outras 

instituições, sendo obrigatória, pelo menos, uma sala multiuso localizada na sede do polo 

(BRASIL, 2015). 

 Os espaços disponíveis do polo UAB devem garantir o pleno desenvolvimento 

das atividades previstas, em regime de compartilhamento por todas as IES nele atuantes.A 

equipe responsável pela infraestrutura de um polo UAB inclui: 

 

 Coordenador de Polo; 

 Secretária(o) ou Apoio Administrativo; 

 Técnico(s) de informática; 

 Biblioteconomista ou Auxiliar de Biblioteca; 

 Técnico(s) para laboratório pedagógico (se for o caso); 

 Pessoal de segurança; e 

 Pessoal de manutenção e limpeza. 

 

O fomento para a execução dos cursos fica a cargo da UAB, responsabilizando-se por arcar 

com: 

 Produção e distribuição do material didático impresso utilizado nos cursos; 

 Aquisição de livros para compor as bibliotecas; 

 Utilização de tecnologias de Informação e Comunicação para interação entre os 

professores, tutores e estudantes; 

 Aquisição de laboratórios pedagógicos; 

 Infraestrutura dos núcleos de educação a distância nas IPES participantes; 

 Capacitação dos profissionais envolvidos; 

 Acompanhamento dos pólos de apoio presencial; 

 Encontros presenciais para o desenvolvimento da EAD; 
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 A seleção de professores, tutores e estudantes é de responsabilidade da instituição 

proponente, tendo autonomia na forma de escolha dos participantes, os editais são expostos 

no site da IPES sendo de ampla concorrência (BRASIL, 2015). 

  

2.5 Ambientes Virtuais de Aprendizagem e o Moodle 

 

 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são softwares educacionais, 

destinados a apoiar as atividades de EaD,que podem ser livres ou privados. Os softwares 

livres são aqueles que não geram ônus financeiro à pessoa que desejar utilizá-lo. Além disso, 

pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários gratuitamente. Por 

outro lado, os softwares privados são desenvolvidos por uma empresa ou profissional liberal 

para um determinado fim, com ônus financeiro a seu adquirente (PEREIRA, 2007). 

 Estes softwares permitem alocar grande quantidade de informação nas mais 

diversas modalidades, podendo ser elaborados na forma escrita, hipertextual, oral ou 

audiovisual, além de permitir o acesso em tempos, lugares e ritmo diferenciados. 

 Nos últimos anos a utilização dos AVA tem tido elevado acréscimo na exploração 

tanto na área educacional como corporativa, tornando-se meio eficaz de responder à crescente 

demanda educacional (PEREIRA, 2007).   

 Segundo Ally(2004) os AVA necessitam suprir quatro fundamentos básicos para 

atingir o objetivo educacional esperado que são: 

 

Atenção -colocar uma atividade inicial para desenvolver o processo ensino-

aprendizagem; 

Relevância - esclarecer a importância da lição, mostrar que essa pode ser benéfica 

para usar em situações da vida real, visa contextualizar e ser mais significativa de 

maneira a manter o interesse; 

Confiança - assegurar ao aprendiz que ele obterá êxito nas atividades através da 

organização do material do simples para o complexo, do conhecido para o 

desconhecido, informar o que se espera da lição, manter o acompanhamento e o 

estímulo; 

Satisfação - fornecer retorno do desempenho, estimular a aplicação do 

conhecimento na vida real. 
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 Nos últimos anos, os AVAs sãocada vez mais utilizados no âmbito acadêmico e 

corporativo como uma opçãotecnológica para atender demanda educacional.A correta escolha 

do AVA depende do projeto pedagógico que o referido curso esteja inserido e as opções 

disponíveis no software serem complementares ao curso ou não. 

 O Moodle é um acrônimo de Modular Object-OrientedDynamic Learning 

Environment (Ambiente Modular de Aprendizagem Dinâmica Orientada a Objetos) é um 

sistema consagrado mundialmente, com mais de 360 mil cursos e mais de 4 milhões de alunos 

utilizando esta plataforma, devido a sua robustez e confiabilidade além de ser um programa 

livre e constantemente atualizado. Diversas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

nacionais estão adotando o Moodle como plataforma.(SABBATINI, 2012). 

 O AVA Moodle é um ambiente que concilia duas finalidades: local e ferramenta 

para o desenvolvimento do projeto proposto, devido às suas potencialidades apresentadas na 

gerência dos cursos, por possuir recursos eficientes permitindo uma correta comunicação, 

interação e disponibilidade de materiais didáticos, além de ser um software livre minimizando 

financeiramente a implantação de cursos nas IFES (MACHADO, 2004;ALONSO,2012). 

 A sua ideia foi concebida em 2001 com o lançamento da plataforma no ano de 

2002, devido a uma rede de colaboradores em escala mundial. Aplataforma está em constante 

modificação e atualização, sempre visando trazer para seus usuários o melhor da tecnologia 

atual. A fundação www.moodle.org e a empresa www.moodle.com são responsáveis tanto 

tecnicamente como juridicamente pelo programa (SABBATINI, 2012). 

 A filosofia educacional sobre a qual se baseia o Moodle é a do construcionismo, 

que afirma que o verdadeiro conhecimento é construído na mente do estudante na medida em 

que ele entende o mundo concreto à sua volta interiorizando este conhecimento por meio sua 

cognição e seu conhecimento abstrato. Evita-se a todo custo utilizar mecanismos tradicionais 

de transferência de saber, de modo que o professor não apenas introduza conceitos e fórmulas, 

mas ajude a construção do entendimento, utilizando habilidades e conhecimento próprios do 

aluno (PAULA, 2009; SABBATINI, 2012). 

 Esta nova forma de ensino se deve em grande parte pela capacidade que o AVA 

Moodle tem de realizar a interação entre estudante e professor, graças ao seu vasto aparato de 

interatividade, partindo de páginas simples de texto, páginas em html, acesso a arquivos em 

qualquer formato (pdf, doc, ppt, flash, áudio, vídeo) ou a links externos (urls), acesso a 

diretórios, lições interativas, livros eletrônicos wikis (textos colaborativos), glossários, 

http://www.moodle.org/
http://www.moodle.com/
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perguntas frequentes, chat (bate-papo), fórum de discussão, diários, ensaios corrigidos, tarefas 

e exercícios (PAULA, 2009; SABBATINI, 2012). 

 O Moodle trabalha com quatro tipos de usuários: Administrador, professor tutor, 

professor autor e aluno (ALMEIDA, 2003; SABBATINI, 2012). 

Administrador: Responsável pela estrutura do ambiente, instala, configura e cadastra 

usuários, ou seja, todo o gerenciamento necessário para o correto funcionamento do curso.  

Professor: Responsável didático pedagógico do curso que esta ministrando, acompanha o 

desenvolvimento dos alunos, insere tarefas ou atividades, elucida as dúvidas que por ventura 

apareçam. 

Professor tutor:Tutor é aquele que auxilia, motiva, orienta e estimula a aprendizagem 

autônoma do aluno, esta em frequente diálogo com os alunos, promovendo sempre a interação 

e colaboração mutua entre os participantes do curso.    

Aluno: É o participante que realiza o curso, é o objeto fundamental para qual o curso foi 

criado. 

 O AVA Moodle é uma plataforma com um grande potencial didático que o EaD 

pode e deve utilizar, levando em conta a melhora na interação entre alunos e professores, 

expondo novas possibilidades de métodos avaliativos e de acompanhamento dos estudantes, 

sempre com intuito de melhorar o processo de aprendizagem. 

 

2.6 Interação no AVA 

 

O processo de aprendizagem passa por dois pilares básicos de entendimento, a 

memorização da informação e a construção do conhecimento, mas infelizmente hoje muitos 

cursos estão preconizando somente a memorização do conteúdo exposto como forma de 

aprendizado, deixando a construção do entendimento das competências em segundo plano 

(VALENTE, 2011, 2012). 

 Existe uma diferença entre ensinar e aprender, ensinar nos remete ao professor 

que despeja o conhecimento já esculpido por outros e cabe ao aluno simplesmente memorizar 

e reproduziraquilo que lhe foi passado. Este é um tipo de visão de aprendizado que não reflete 

asnecessidades vigentes hoje em dia. 

 Além da necessidade de armazenar informações, o aprendiz necessita processa-

las, entende-las, não somente em um mundo estático visto nos livros didáticos, mas sim, no 

mundo versátil e dinâmico de hoje, onde terá que relembrar os conceitos memorizados e 

aplicá-los, em parte ou como um todo, em diferentes tipos de problemas surgidos, 
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necessitando o entendimento específico e global do que lhe foi apresentado 

(VALENTE,2011). 

Para evitarmos discursos de construção de conhecimento e praticar efetivamente a 

transmissão de informação, os professores e tutores tem um papel fundamental naEaD, pois 

não existe convívio físico e sim o convívio digitalizado, onde não existe uma dinâmica 

corporal para ser entendida e trabalhada.Por este motivo a intervenção necessita ser realizada 

de maneira nova, de modo a conseguir ter o objetivo do aprendizado almejado(CARVALHO, 

2007). 

Um dos grandes desafios apontados pelo método da EaD é a falta de 

interatividade física, ou seja, como está tudo no ambiente virtual, o estudante necessita de um 

compromisso de horários para estudar e muitas vezes a falta do contato direto com o professor 

pode desencadear algumas dificuldades e desinteresse pelo aluno. 

 Para que isso não ocorra, a formação de grupos de discussão virtuais é de 

fundamental importância. Dessa forma, os alunos do grupo podem, no ambiente virtual, 

comunicar-se entre si e compartilhar dúvidas, suscitar discussões e buscar coletivamente o 

entendimento comum de algum problema proposto. 

Na visão de Ponte (2000, p. 69): 

 

Os utilizadores da internet não são meros consumidores de produtores de 

informação, são também seres eminentemente sociais que, ao usar a internet, 

procuram pertencer a um ou mais grupos e afirmar as suas convicções políticas, 

culturais, profissionais etc., ou, que, outras vezes, procuram ajuda para ultrapassar as 

suas dificuldades pessoais ou coletivas.  

 

 Moore e Kearsley (2007) relata em seus estudos, que a carga de responsabilidade 

tomada pelo aluno em um curso EaD é muito maior do que um curso dito tradicional e que a 

falta de um contato físico pode influenciar negativamente o bom andamento do estudo. 

Assim, a necessidade de um constante contato virtual realizado tanto pelo professor quanto 

pelo tutor é de fundamental importância para o andamento do curso. 

 Outro ponto de interatividade, que necessita de especial atenção, está relacionado 

com o tutor, ele é o responsável por orientar aaprendizagem, motivar o aluno, conhecer as 

ferramentas tecnológicas, ser aberto às críticas. É crucial para o bom andamento do curso uma 

boa escolha dos tutores, não subestimando a sua importância no processo de aprendizagem 

(CARVALHO, 2007) 
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Para Neves (2005, p.139): 

 

O aluno é sempre o foco de um programa educacional. E um dos pilares para 

garantir a qualidade de um curso de graduação a distância é a interação entre 

professores e alunos, hoje bastante simplificada pelo avanço das tecnologias da 

informação e da comunicação. 

 

Para Gonzáles (2005), o tutor é o mediador e responsávelpelo desenvolvimento do 

curso. Apesar de não estar fisicamente presente, é designado a criar um elo entre o curso e o 

estudante que, apesar de virtual, necessita ser caloroso e forte. Caso contrário, cria-se o risco 

de não ocorrer o aprendizado,podendo resultar nadesistência do curso. Portanto, é o 

profissional que responde aos questionamentos, às dúvidas formuladas pelo aluno, pelas 

ferramentas disponibilizadas na plataforma,tendo como exemplo, os fóruns, chats, murais, e-

mail e outros.  

Estudos apontam que as qualidades necessárias às tarefas do professor-tutor estão 

relacionadas à clara concepção da aprendizagem, à manutenção de uma relação de empatia 

com seus alunos, na demonstração de domínio na comunicação, na capacidade de 

entendimento do conteúdo proposto. Ainda, o professor-tutor deve apresentar capacidade de 

facilitar a construção de conhecimento através da reflexão, intercâmbio de experiências e 

informações e, finalmente, estabelecer redes, promover reuniões grupais e avaliar os 

interlocutores (Gutierrez e Pietro, 1994). 

 

2.7 Diferentes tipos de Abordagens educacionais no EaD 

 

 De acordo com a interação entre o aprendiz e o professor é possível diferenciar 

vários tipos de metodologias pedagógicas implementadas das mais diferentes formas nos 

cursos de EaD (VALENTE, 2012). 

 A abordagem Broadcast é um dos meios mais utilizados no EaD, são programas 

de computadores que procuram quase imediatamente em banco de dados, CD-ROMs, e 

mesmo na internet, respostas para determinado conteúdo, podendo ser de forma isolada ou em 

tutoriais. 

Nos tutoriais as informações estão dispostas em textos hiperligados (hipertextos) 

onde o estudante clica no que ele deseja e imediatamente o programa de computador busca 
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essa informação em uma base de dados, que pode ser um CD-ROM, ou estar interligado com 

a internet. 

 Neste tipo de abordagem o aluno no do computadorseguindo um tutorial recebe a 

informação contida na base de dados ou web sem intermediários, a única interação presente 

neste meio é somente a tela do computador e o estudante, onde lerá os textos, responderá as 

questões ou algum outro tipo de exercício de fixação exigido pelo tutorial. (VALENTE, 

2011). 

 Esta abordagem não incentiva a interação entre professor e aluno, ou aluno-aluno, 

com isso fica impossível os responsáveis pelo curso receberem respaldo de como o curso está 

sendo absorvido pelos estudantes, não se sabe se o conteúdo está sendo utilizado 

simplesmente como memorização ou se está propiciando construção de conhecimento. 

 Embora esta abordagem não propicie construção de conhecimento, é útil para 

alcançar grande número de pessoas, uma vez que basta as informações estarem contidas em 

bancos de dados acessíveis a qualquer pessoa, assim poderá ter contato e receber a 

informação, de forma que, ocorre redução no custo operacional o que demonstra viabilidade 

exequível, não dependendo de extensa quantidade de recursos.  

 

Figura 1 – Abordagem broadcast de EaD utilizando a Internet 

 

Fonte: VALENTE, 2011. 

 

 Outra forma de abordagem descrita por VALENTE (2011) é a Virtualização da 

Escola Tradicional, onde o princípio se baseia no mesmo da escola tradicional. Nesse modelo, 

o professor detém a informação e repassa para o aluno apresentando a novidade do estar 

separado fisicamente, onde a interação ocorre através da internet, mas este tipo de relação 

virtual não difere muito do ensino tradicional, pois, após emitir o conhecimento a única 

maneira utilizada de percebimento da absorção e construção do conhecimento são testes a 

respeito da lição exposta que o aluno responde e devolve através do uso do computador. 

Dessa forma, existeinteração mínima entre os dois atores do contexto, não ocorrendo um 

diálogo de fato tão necessário para a consolidação da matéria em questão. 
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Figura 2 – Abordagem de EaD que implementa o modelo da escola tradicional na Internet 

 

Fonte: VALENTE, 2011. 

 

 Para a construção do conhecimento e o ganho de significação é necessário o 

diálogo para se chegar ao entendimento efetivo sobre o assunto tratado. Assim, o aprendiz 

necessita estar em constante contato e supervisão do seu orientador, quando podem debater e 

alcançar uma conclusão mútua, a fim de cumprimentodo objetivo esperado, que é o 

processamento da informação e a significação do mesmo.    

 O Estar Junto Virtual é uma modalidade cuja sua finalidade é quebrar a barreira 

da distância imposta pelo EaD, não pela diminuição do espaço físico, mas sim da 

aproximação virtual desejada. 

 Isto ocorre no momento em que o professor se insere profundamente na vida 

educacional do seu orientado, participando ativamente das análises das etapas do projeto. 

Dessa forma, pondera sobre os caminhos a serem seguidos, considera a reflexão da análise do 

pensamento proposto, vivenciando e auxiliando a resolução deproblemas surgidos emetapas 

do trabalho, fazendo com isso atenuar a distância geográfica por meio da presença virtual. 

 

Figura 3 - Ciclo que se estabelece na interação aluno-professor, no “estar junto” via rede 

 

Fonte: VALENTE, 2011. 
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 No Estar Junto Virtual ocorre troca constante entre o professor e o aluno, a 

qualquer momento o estudante engajado na resolução de um problema ou projeto pode 

encaminhar uma dúvida, reflexão, dificuldade, ideia, tendo este ato a certeza de uma breve 

resposta. 

Dentre os três modelos apresentados, o Broadcast, a Virtualização da Escola 

Tradicional e o Estar Junto Virtual, esteúltimo modelo é o que oferece maior ônus financeiro 

(HARASIM et al,1995), pois o projeto necessita de extensa equipe de apoio incluindo 

professores, tutores, técnicos responsáveis pelas TICs e coordenadores técnicos e 

pedagógicos. Por outro lado, é a que oferta melhores resultados com baixa evasão e efetivo 

monitoramento na qualidade do curso ofertado (PRADO; VALENTE, 2002). 

2.8 Avaliação no EaD 

 

 De acordo com Piletti (1987, p.190): 

 

Avaliação é um processo contínuo de pesquisas que visa interpretar os 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista mudanças 

esperadas no comportamento, propostas nos objetivos educacionais, a fim de que 

haja condições de decidir sobre alternativas do planejamento do trabalho do 

professor e da escola como um todo. 

 

Segundo Haydt (2002): 

 

Avaliar é atribuir um julgamento ou apreciação de alguma coisa ou de alguém com 

base em uma escala de valores. Logo, a avaliação consiste em coletar e interpretar 

dados quantitativos e qualitativos de critérios previamente estabelecidos. 

 

 Chegar a um consenso sobre o que é avaliação não é uma tarefa fácil, mas a 

grande maioria dos pedagogos e estudiosos em educação concordam que é dividida 

didaticamente em três tipos didáticos: a diagnóstica, a formativa e a somática(HAYDT, 2002). 

Estudos apontam que a avaliação diagnóstica tem a função de identificar os 

saberes e as dificuldades que o aluno possui, facilitando a construção pela escola de caminhos 

didático-pedagógicos que irão incentivar a melhora e corrigir imperfeições apresentada pelo 

discente (HAYDT, 2002). 
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A avaliação formativa segundo Almeida (2002): 

 

A função formativa é aplicada no decorrer do processo de ensino-aprendizagem 

servindo como uma forma de controle que visa informar sobre o rendimento do 

aluno, sobre as deficiências na organização do ensino e sobre os possíveis 

alinhamentos necessários no planejamento de ensino para atingir os objetivos. 

 

A avaliação somativa segundo Haydt (2002): 

 

Visa classificar os discentes segundo os seus níveis de aproveitamento do processo 

de ensino-aprendizagem. É realizada ao final de um curso, período letivo ou unidade 

de ensino, dentro de critérios previamente impostos ou negociados e geralmente tem 

em vista a promoção de um grau para outro. 

 

Infelizmente, na nossa sociedade atual, a avaliação não é vista como um todo, 

para entender o aluno e o processo de ensino-aprendizagem, é tido em geral com um caráter 

classificatório, sem levar em conta toda a carga didático-pedagógica que nela está 

representada, tornando-a meramente como uma forma de punição ou nivelamento dos alunos. 

Um erro muito comum, praticado em vários cursos de EaD, é tratar o processo 

avaliativo de maneira igual aos processos praticados em escolas presenciais tradicionais. No 

processo educacional à distância, a avaliação formal perde seu caráter majoritário e anela com 

outras metodologias educacionais para alcançar o objetivo proposto (MORAES, 2014). 

O processo avaliativo na EaD não pode ser pontual e sim constante durante todo o 

desenrolar do curso. Assim, o processo contínuo de avaliação não indica somente se o aluno 

aprendeu ou não o conteúdo, mas serve de ferramenta para um constante retorno para todos os 

integrantes do curso. Dessa forma, por meio deste mecanismo avaliativo, professores, tutores, 

coordenadores de área e os alunos podem ter a adequada noção se o curso está 

correspondendo ao seu objetivo ou se precisa ser modificado em algum aspecto (BASSANI, 

2009 A). 

Silva (2009) indica que as formas de avaliação de aprendizagem em EaD podem 

ser representadas de três formas: i) avaliação nos moldes tradicionais através de testes online; 

ii) avaliação da produção individual do aluno e iii) análise da interação dos alunos através de 

meios avaliativos que enfatizam a comunicação, relação virtual e o diálogo facilitado por 

vários mecanismos facilitadores presentes no AVAs. 

A avaliação por meio de testes online remete muito a escola tradicional, onde os 

dados recebidos pela prova realizada online são inseridos em uma tabela informando se o 

tema estudado foi memorizado. Já a avaliação da produção individual do aluno não 
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oferecevisão global do curso, pois mantémo foco individualmente no estudante, o que pode 

mascarar resultados de produção de significado da informação recebida. 

Em contra partida, a análise da interação dos alunos como uso de meios 

avaliativos pode ser realizada na formulação de textos, que não avalia o processo meramente 

decorativo, mas sim as correlações que o aluno consegue criar na formulação de textos. Dessa 

forma, o acadêmico pode ser avaliadoconsiderando maisa sua coesão, sua clareza e a conexão 

proposta do que a simples memorização (SILVA, 2009; NUNES, 2010). 

Estudos conduzidos por Nunes (2010) identificaram os instrumentos de avaliação 

mais utilizados na EaD, conforme pode ser observados no quadro 6 a seguir. 

 

Quadro 6 - Formas de avaliação em EaD. 

Instrumento Uso %  

Fórum de discussão  90 

Produção de textos diversos  74 

Prova com supervisão  66 

Lista de exercícios  59 

Questionários  49 

Elaboração de projetos  46 

Chat  45 

Elaboração de artigo  33 

Mapas conceituais  15 

Prova sem supervisão  12 

Outras formas de avaliação: webquest, wiki, tribunal, relatório, monografia, auto 

avaliação, portfólio, blogs, avaliação por apresentação, glossário, codificação de 

programas de computador, estudo de caso, listas de discussão, trabalhos em grupo, 

avaliação de reação.  

30 

Fonte: Nunes (2010) 

 

Não que o processo de avaliação presencial esteja descartado totalmente, é necessário 

como relata Gonçalves (1996, pag.32): 

 

Há situações em que a presencialidade na avaliação é condição de aperfeiçoamento 

da aprendizagem - aquelas que envolvem algumas habilidades motoras complexas, 

por exemplo. Nestas situações, a não previsão de avaliação ou de avaliação 

presencial poderia ser tida como irresponsável; pois, se é imprescindível para a 

aprendizagem, torna-se um direito do aluno a ser respeitado. 

A avaliação no processo de EAD se apresenta com uma flexibilização que quebra os 

paradigmas atuais de controle presencial, causando estranheza de início, mas abrindo um 

campo imenso de pesquisa de novas formas e métodos avaliativos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar a implantação do curso de especialização 

em Educação em Direitos Humanos, no ambiente virtual de aprendizagem com foco nos 

Direitos Humanos. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Descrever as etapas de implantação e desenvolvimento; 

 Avaliar conteúdo e forma na estratégia de educação à distância nos três primeiros 

módulos do curso de EDH; 

 Verificar a viabilidade do curso na perspectiva de especialistas em informática e 

em Direitos Humanos e as proposições dos mesmos sobre o assunto. 

 

3.3 Justificativa 

 

Instituída pelo Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009, a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, tem por finalidade apoiar, em 

regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a 

formação inicial e continuada dos professores das redes públicas da educação básica. 

Dentre os princípios da política nacional está a formação docente construída em 

bases científicas e técnicas sólidas, como compromisso público de Estado. Além disso, o 

Ministério da Educação pretende aumentar o número de professores formados por instituições 

públicas de educação superior e garantir um referencial de qualidade para os cursos de 

formação inicial e continuada, sintonizando-os às necessidades formativas da educação básica 

e aos problemas da sala de aula. 

Como forma de colaboração com a formação do pessoal do magistério da 

educação básica, a UFVJM oferece o curso de especialização em Educação em Direitos 

Humanos com apoio da SECADI, que incentiva a criação de cursos voltados para a educação 

inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, utilizando como 

veículos as Instituições de Ensino Superior (IES). 
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Com a crescente demanda de cursos à distância, somada com o desenvolvimento 

tecnológico que facilita a inserção destes, surge a necessidade de ferramentas que avaliem as 

diversas etapas que compreendem o funcionamento do curso, desde sua implantação, 

desenvolvimento e sustentabilidade. 

 A proposta deste projeto é contribuir para o aprimoramento do material 

pedagógico e, consequentemente, para o curso em si através de avaliações críticas do processo 

de implantação e de opiniões de especialistas na área de interesse do curso. É importante 

salientar que este tipo de estudo é amplamente utilizado no âmbito pedagógico quando se 

deseja colaborar para a busca da excelência de um dado curso ou programa institucional. 

Assim, o detalhamento da implantação do curso, em conjunto com a avaliação dos módulos 

iniciais pelos especialistas, pode promover a implantação de cursos e/ou projetos voltados 

para os Direitos Humanos em âmbito nacional. 

Portanto, fica clara a importância do presente estudo, o qual pretende servir como 

base para desenvolvimento de futuros projetos ou cursos em outras instituições de ensino. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo contou com a participação de nove especialistas externos à equipe do 

projeto do Curso de EDH, com intuito de avaliar a pertinência do módulo e do conteúdo, 

propondo adequações, tanto na parte técnica quanto na parte pedagógica. Os profissionais 

avaliadores foram divididos em duas categorias, cinco profissionais especialistas em 

informática e quatro especialistas em Direitos Humanos, podendo fazer parte do quadro de 

profissionais da UFVJM ou serem externos.  

Ainda, participaram da pesquisa todos os componentes do Colegiado do curso de 

especialização em EDH, atualmente composto por quatro integrantes, que foram convidados a 

participar da investigação e forneceram informações acerca da implantação do curso. Foram 

marcadas reuniões previamente agendadas com os integrantes para recolhimento das 

informações, gravadas em áudio e transcritas na íntegra, nas quais foram colhidas as 

informações a respeito da implantação do curso. 

Os componentes do colegiado responderam a um questionário semiestruturado 

contendo as seguintes questões: 

O curso de Especialização em Educação em Direitos Humanos foi implementado 

de acordo com o planejado?  

Que fatores facilitaram e/ou dificultaram a implementação dos cursos? 

Que fatores, em sua opinião, serão obstáculos na conclusão do curso pelos alunos?  

Que fatores, em sua opinião, serão facilitadores na conclusão do curso pelos 

alunos?  

 O método de análise escolhido para este trabalho é a Análise de Conteúdo, como 

explicita Bardin (1977,42):  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

 Análise de conteúdo é uma técnica usada para explorar documentos, identificando 

os principais temas e conceitos abordados em um determinado trabalho (CAMPOS, 2004; 

MINAYO, 2007; SILVA, 2013). 
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Para facilitar o entendimento seguirei a divisão feita por Silva (2013), 

organizando o método em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. 

 A pré-análise inicia-se com a Leitura flutuante, sendo este o primeiro contato com 

o material em estudo, logo em seguida vem a definição do corpus da análise, são os 

documentos que foram escolhidos para a realização do trabalho. 

 Após a leitura dos documentos escolhidos, surgem as formulações de hipóteses e 

objetivos e por fim a elaboração dos indicadores com intuito de analisar os resultados. 

 A segunda etapa consiste na exploração do material, criam-se códigos, 

considerando-se as partes dos textos selecionados, como define Bardin (1977): 

 

Codificação é a transformação, por meio de recorte, agregação e enumeração, com 

base em regras precisas sobre as informações textuais, representativas das 

características do conteúdo. 

 

 A terceira etapa consiste no tratamento, inferência e interpretação dos resultados 

obtidos através da assimilação e comparação da temática contida no material em análise, as 

entrevistas neste caso. A análise de comparação é realizada através da codificação do material 

retirado do texto em consonância ou não, sendo expostos mais tarde, como a análise final. 

O grupo de especialistas recebeu uma senha, que permitiu o acesso à plataforma 

no ambiente virtual de aprendizado (AVA) Moodle, para responder as perguntas relacionadas 

à avaliação dos módulos do curso. Os questionários foram enviados por correspondência após 

os participantes assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os quatro especialistas em Direitos Humanos são profissionais que preencheram o 

critério de terem no mínimo experiência na docência ou desenvolverem laboro ou funções 

correlacionadas com a área de estudo em DH. 

Os cinco especialistas em informática são profissionais que preencheram os 

critérios de possuírem experiência na área de informática bem como em programas 

informatizados de cunho didático. 

Os integrantes foram selecionados por meio de carta convite, onde foi exposto o 

conteúdo programático além de um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

explicando como ocorreu o processo. 

Os dois grupos de especialistas responderam a um questionário específico com 

uso de instrumento baseado no Modelo de Apreciação Analítica de Sistemas Hipermídia 
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desenvolvido por Struchiner (1998), o qual foi adaptado e validado por Lopes (2003) e Telles 

Filho (2006), para a avaliação do aplicativo de informática educativo.  

Os especialistas em informática responderam questões referentes a: facilidade na 

visualização e manuseio do menu inicial, sequência lógica e aprazível das aulas, correta 

apresentação visual, compreensibilidade na execução do programa, agilidade de acesso, 

navegabilidade no conteúdo, utilização de recursos da plataforma e ao ambiente e sua relação 

com a interação e comunicabilidade. 

Os especialistas em Direitos Humanos responderam questões referentes a: 

distribuição e compreensibilidade do conteúdo, facilidade na apresentação do conteúdo, 

exatidão das informações expostas, distribuição e coerência de imagens correlacionadas com 

as informações do texto, variabilidade de textos apresentados referentes aos objetivos do 

módulo, grau de profundidade e importância dos exercícios para reforço didático. Os 

questionários estão disponíveis no anexo A. 

Todo o material produzido, incluindo o áudio das entrevistas gravadas, fica sob 

guarda e responsabilidade do pesquisador que compromete-se a utilizar as informações de 

forma ética conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

4.1 Critério de Inclusão 

 

Os quatro especialistas em Direitos Humanos foram profissionais que 

preencheram o critério de terem, no mínimo, experiência na docência ou desenvolveram 

laboro ou funções correlacionadas com a área de estudo, além de aceitar participar da 

pesquisa e assinar o Termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). 

Os cinco especialistas em Informática foram profissionais que preencheram os 

critérios de possuírem experiências na área de informática bem como programas 

informatizados de cunho didático, além de aceitar participar da pesquisa e assinar o TCLE. 

Serem componentes do Colegiado do curso de especialização em EDH e fornecer 

as informações sobre a implantação do curso, além de aceitar participar da pesquisa e assinar 

o TCLE. 
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4.2 Critério de Exclusão 

 

Critério de exclusão para especialista em Direitos Humanos: não terem 

experiência na docência ou não desenvolverem trabalho ou funções correlacionadas com a 

área de estudo.Não aceitar participar da pesquisa ou não assinar o TCLE. 

Critério de exclusão para especialista em informática: Não possuirexperiência na 

área de informática bem como programas informatizados de cunho didático, além de não 

aceitar participar da pesquisa ou não assinar o TCLE. 

Critério de exclusão para o componente do colegiado do curso de especialização 

em EDH: Não ser do colegiado do curso, não aceitar a responder as perguntas da entrevista ou 

não assinar o TCLE. 

 

4.3Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo descritivo e qualitativo voltado para educação a distânciaem 

EDH para profissionais do magistério, assim como uma pesquisa na proposição da 

adequabilidade de material didático no AVA. 

 

4.4Local de estudo e público alvo 

 

O estudo foi desenvolvido na UFVJM tendo como local a Diretoria de Educação a 

Distância/ UFVJM sediada em Diamantina, Minas Gerais. 

O grupo entrevistado foi constituído por especialistas em informática e 

especialistas em educação em direitos humanos, além dos participantes do colegiado do curso 

de EDH.  

Os participantes do estudo receberam uma senha que permitiuo acesso à 

plataforma e receberam por correspondência, através dos correios, o questionário utilizado 

para avaliação dos módulos. 

 

4.5 Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil, para apreciação e aprovação, 

ancorada na Resolução nº 466, de Dezembro de 2012, além de solicitar autorização para a 
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Coordenação do Curso de Especialização em Educação em Direitos Humanos da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). (Anexo D) 

A pesquisa teve início após aprovação pelo Comitê de ética na data de 06/04/2015 

com número do parecer - 1.007.633 (Anexo C) e todos os participantes assinaramo TCLE, 

(Anexo B), onde os sujeitos autorizaram sua participação voluntária na pesquisa, 

assegurando-se o direito de retirarem o consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhuma penalização ou prejuízo ao seu cuidado. Além disso, os participantes tiveram 

assegurados sua privacidade quanto aos dados confidenciais da pesquisa. 

Foi esclarecido aos participantes que os resultados obtidos do projeto 

seriamdestinados à produção de trabalhos científicos e publicações, que seriaresguardado o 

sigilo das informações obtidas e o anonimato dos participantes. Além disso, qualquer dúvida 

sobre a participação na pesquisa seriaelucidada e que o participante poderia desistir a qualquer 

momento do processo sem que isso acarretasse qualquer prejuízo ou dano à pessoa do 

participante. 

 

4.6 Análise Estatística  

 

A análise descritiva dos dados obtidos a partir dos questionários,foi apresentada 

na forma de frequência das respostas de cada questão quando necessário.  

 

4.7 Riscos 

 

Os riscos relacionados à participação dos sujeitos incluíram o constrangimento ao 

responder as perguntas do questionário, expor as condições e dificuldades presentes para 

implementar o programa. Esse risco foi minimizado de forma que o participante pôde se 

recusar a responder qualquer questão e a qualquer momento desistir de participar da pesquisa 

e retirar seu consentimento. Os dados coletados relativos aos participantes foram tratados de 

forma anônima e sigilosa. O local da aplicação do questionário teve garantias de condições de 

salubridade, privacidade, confidencialidade dos dados, e livre de interferências.  

Se ocorreu constrangimento para responder alguma pergunta, foi respeitada a 

recusa do participante para responder qualquer questão e o mesmo pôde, a qualquer momento, 

desistir de participar da pesquisa e retirar seu consentimento. 
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Para minimizar o risco de identificação os nomes foram mantidos em sigilo. 

Dessa forma, foram atribuídos códigos de identificação, sendo as únicas pessoas que tiveram 

conhecimento dos significados dos códigos o proponente do projeto e sua orientadora. 

 

4.8 Benefícios 

 

Os benefícios para os participantes que estavam envolvidos com o curso foram 

indiretos, pois os dados do presente trabalho serão utilizados objetivando contribuir no 

aumento da qualidade do curso. Para os participantes especialistas não haverá benefício, pois 

estes não estão envolvidos direta ou indiretamente com o curso. Os dados coletados 

contribuirão para aperfeiçoar o material no AVA, quanto à sua aplicabilidade no cotidiano 

escolar e sua sustentabilidade, como também na oferta continuada da EDH.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Caracterização do curso 

 

O curso de EDH para a modalidade especialização semipresencial, está 

organizado em 8 módulos e 12 disciplinas específicas, com carga horária total de 360 horas, 

destas 72 horas são presencias e, na carga horária total, não está incluída a carga horário do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

O curso inclui, além da carga horária introdutória e de fundamentação (200 

horas), conteúdo de formação em educação para a diversidade, especificamente educação 

indígena e educação quilombola, com carga horária de 140 horas, e 20 horas de uma 

disciplina optativa sobre direitos humanos e saúde, perfazendo o total de 360 horas. O 

trabalho de conclusão de curso será desenvolvido além das 360 horas previstas para o curso 

na forma de carga horária de disciplinas. Entretanto, é importante salientar que o presente 

estudo avaliou somente os três primeiros módulos do referido curso, com objetivo de 

melhoras futuras nos próximos módulos, já que o curso ainda está em andamento. 

O curso deve possibilitar a preparação para atuação na educação básica com os 

temas da diversidade e na promoção da cultura de direitos humanos na escola. O curso será 

acompanhado por uma coordenação pedagógica, professores do curso (conteudistas das 

disciplinas), professores orientadores (TCC), tutores nos pólos e tutores a distância na 

proporção de 1 para cada 30 alunos, e um pesquisador Web (supervisor da ferramenta online). 

A equipe é constituída por docentes, técnicos, discentes e egressos do Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambiente (SaSA) da UFVJM. 

Para o desenvolvimento do curso são utilizados textos, vídeo-aulas e atividades 

em ambientes virtuais, preparados pelos professores com auxílio do pesquisador Web. A 

principal contribuição teórica tem como base a literatura do Núcleo de Cidadania e Direitos 

Humanos da Universidade Federal da Paraíba (UFPA). A coordenação pedagógica do curso 

orienta os professores, o pesquisador Web, tutores e discentes para que o material 

disponibilizado na página atenda da melhor forma, os requisitos para a pedagogia de um 

trabalho a distância na internet. Também cabe ao Coordenador manter interação com os 

cursistas e professores, de modo a avaliar continuamente o curso. 

Os tutores prestaram colaboração para que as atividades propostas pelos 

professores sejam realizadas, subsidiando-os no que se referem às dificuldades encontradas 

pelos cursistas no decorrer das disciplinas. Também prestaram apoio aos cursistas nas dúvidas 
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sobre a navegação no ambiente virtual de aprendizagem e, junto à equipe de desenvolvimento 

tecnológico, colaboraram no que diz respeito a problemas de navegação e/ou acesso que, 

porventura, surgiram durante a realização do curso. 

É utilizada a estrutura da UAB, juntamente com a DEaDda UFVJM no campus de 

Diamantina e os pólos nas cidades de Turmalina, Teófilo Otoni e Taiobeiras (Minas Gerais) 

 

5.1.1 Encontros Presenciais -  

 

Quantidade de encontros, carga horária por encontro. Pessoal envolvido – 

quantidade e função. 

Foram previstos3 encontros presenciais, no início das atividades para os cursistas 

e 1 encontro presencial para os tutores.  

Para os cursistas foram três dias com 8 horas de trabalho (24 horas), para 

treinamento no Moodle e nivelamento na temática de Direitos Humanos, outro encontro de 

dois dias durante o curso para avaliação do aprendizado (16 horas), além de um seminário 

final, com duração de quatro dias, incluindo a defesa/apresentação e socialização dos 

trabalhos de conclusão do curso (TCC), com carga horária de 32 horas, totalizando 72 horas 

de encontros presencias em cada polo.  

Para os tutores, o encontro foi de 4 dias e 32 horas, sendo 8 horas para 

treinamento no Moodle e 24 horas de nivelamento na temática de Direitos Humanos. 

As atividades presenciais são desenvolvidas nos pólos, com apoio dos municípios 

ou estado, no entanto as despesas que envolvem diretamente a equipe do curso, como 

deslocamento e diárias são previstas com recursos da SECADI/MEC. Materiais que são 

utilizados nestas atividades, durante seminário estão incluídos no material de consumo. A 

secretaria de Educação local auxilia como contrapartida, com parte da infraestrutura 

necessária. 

 

5.1.2 Atividades a Distância  

 

 Descrição, quantidade, carga horária correspondente, pessoal envolvido – 

quantidade e função. 

Os pólos de apoio presencial selecionados para a 1ª edição do curso integram a 

rede da UFVJM/UAB e contam com estrutura para atendimento das necessidades desse curso. 

A estrutura necessária mínima, e já existente, consiste em 01 laboratório de informática, 01 
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sala de videoconferência e para reuniões, 01 sala para a coordenação local e os tutores 

presenciais. O horário de atendimento aos cursistas em cada pólo é definido, em comum 

acordo com a coordenação local, compatibilizando com as necessidades dos outros cursos em 

andamento, tanto de graduação como de especialização, aperfeiçoamento e extensão. 

 

5.1.3 Avaliação 

 

A avaliação em cada componente curricular, dependendo de sua natureza, pode 

ser realizada por meio de provas objetivas, trabalhos individuais e em grupo ou relatórios de 

atividades. O resultado do processo de avaliação é expresso em um único conceito que 

representa todas as atividades desenvolvidas nos módulos. Para que seja aprovado no curso, o 

estudante deve ter pelo menos 75% de participação nas aulas. 

As avaliações das disciplinas são realizadas de acordo com os Planos de Ensino, 

elaborado pelos professores responsáveis. Cada professor apresenta, no plano, estratégias para 

recuperação dos conteúdos, por parte dos cursistas que não conseguiram acompanhar as 

atividades de acordo com o cronograma-base, fixado para o curso. 

A transformação na educação é devido, em parte, ao crescimento do uso de novas 

tecnologias da informação, o que é percebido em todos os níveis de ensino. Esta inserção do 

ambiente virtual de aprendizagem nos diversos contextos é necessária, à medida que busca 

difundir, oportunizar e aperfeiçoar o conhecimento para maior número de pessoas. É 

primordial a capacitação profissional por meio da Educação a distância, na busca por um 

ensino adequado e viável.  

 

5.1.4 Produção de material didático 

 

Informações sobre material utilizado: material inédito, material adaptado de formações 

anteriores ou utilização de material já existente citando a fonte. 

Os cursistas têm acesso on-line ao material com conteúdo das disciplinas, e em mídias 

eletrônicas com as vídeo-aulas, vídeos e documentários. Esses materiais e os conteúdos das 

disciplinas estão disponíveis na Plataforma Moodle. Ao lado da utilização das salas de aulas 

virtuais no ambiente Moodle, algumas atividades são realizadas de forma presencial nos 

pólos, bem como as orientações on-line para elaboração do trabalho de conclusão de curso. 
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5.1.5 Cronograma 

● Encontros de discussão sobre o plano de trabalho 

● Efetivação dos conteúdos das disciplinas 

● Montagem do AVA EDH 

● Treinamento de professores e tutores 

● Divulgação do edital de seleção 

● Matrícula de cursistas 

● Início do curso 

● Término do curso 

 

Quadro 7 – Cronograma de implantação do curso de EDH, 2014/2015.  

Atividades/Subatividades 

 

Período 

Planejamento  

Elaboração do projeto do curso II semestre 2013 

Janeiro e fevereiro 2014 

Tramitação e aprovação do projeto do curso Fevereiro a março 2014 

Definição da coordenação do curso, equipe 

técnica pedagógica, administrativa e 

tecnológica. 

Abril a julho 2014 

Preparação  

Processo seletivo Junho 2014 

Matrículas Julho 2014 

Segunda chamada Julho 2014 

Desenvolvimento  

3.1. Solenidade de abertura Agosto 2014 

3.2. Desenvolvimento do curso Agosto 2014 a Julho 2015 (12 

meses disciplinas + 3 meses 

TCC) 

3.3. Encontros presenciais Agosto 2014 

Setembro 2014  

Março/Abril 2015 

Outubro 2015  



61 

 

3.4. Relatório parcial Fevereiro 2015 

3.5. Encerramento Novembro 2015 

Finalização Novembro 2015 

4.1 Relatório final e parecer de cumprimento do 

objeto 

Abril 2016 (20 meses) 

 

5.1.6 Certificação 

 Certificado de conclusão do curso será emitido pela UFVJM com o título de 

Especialização, Pós-Graduação Lato Sensu, carga horária: 360 horas. 

Considerando o regulamento Lato Sensu da UFVJM (ResoluçãoConsepe no. 

13/2012) para obtençãodo certificado de Especialista, o discente devesatisfazer as exigências 

de aprovação nas disciplinas e no TCC: 

 

5.2 Seleção do ambiente virtual de aprendizagem  

 

 Foi selecionado para ser o AVA do curso a plataforma Moodle, por seu caráter 

dinâmico, livre, constantemente atualizada, além de possibilitar a construção do conhecimento 

de maneira participativa e colaborativa, visto que o objetivo da plataforma visa o 

construtivismo, ou seja, se baseia na fundamentação do aprendizado com interação de todos 

participantes do processo (HAGUENAUER, 2011). 

 Para o aluno acessar o AVA Moodle, inicialmente ele deve ser cadastrado no 

sistema pelos responsáveis técnicos funcionários da instituição, que trabalham na Diretoria de 

Educação à distância (DEaD) da UFVJM, após o cadastro é disponibilizado um logine senha 

que devem ser inseridos no canto superior direito da página inicial do Moodle da UFVJM 

para ter acesso ao conteúdo do curso. 
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Figura 4 – Página inicial de acesso ao Moodle da DEaD/UFVJM, 2015. 

 

 

 Após a introdução do usuário e senha, aparece uma página tendo no canto 

superior direito o nome e a foto do usuário, no canto inferior esquerdo, onde está escrito 

„Meus cursos‟, o aluno tem disponibilizado todos os cursos em que ele está matriculado e 

pode ter acesso clicando no ícone desejado (o nome e a foto foram retirados da página 

seguindo preceitos éticos).  
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Figura 5 – Página inicial de acesso ao Moodle após inclusão de login. 

 

 

 Após o estudanteclicar no item escolhido aparece página do curso desejada, como 

forma didática apresentam-se aqui os três módulos avaliados. 
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Figura 6 - Página inicial do curso NBC - Noções Básicas do Curso e do Sistema. 

 

 Nesta página logo de início há saudação aos alunos participantes e um convite a 

participação efetiva no curso, após o aluno clicar na aba primeiros passos, apresenta-se a 

primeiro vídeo aula explicando inicialmente o curso em si. Logo em seguida, um fórum de 

apresentação com intuito de todos se apresentarem e iniciar interação de coletividade e união, 

desenvolvendo um sentido de “estar junto virtual” na tentativa de evitar o desânimo e 

consequente evasão do curso (ALMEIDA, 2003). 

 Foram incluídos também dois vídeos, o primeiro sobre o EaD e o segundo sobre a 

trajetória do DH, e por último um vídeo propiciando informações gerais de todo o curso. 

 Na terceira aba da página intitulada bloco I foi disponibilizado um texto relativo 

aEaD e logo depois um fórum de discussão com tema central o texto, também foi solicitado 

uma resenha do vídeo sobre os DH e um Wiki (texto coletivo) sobre o EaD no Brasil. 

 Na quarta aba do curso foi apresentado um vídeo explicando o que é Web 2.0 logo 

depois um fórum de discussão sobre o tema e foi solicitado um exercício sobre evasão nos 

cursos a distância.  

 Como trabalho final foi solicitado o desenvolvimento de uma mídia (resenha, 

texto de blog, rede social, vídeo, animação, fotos) sobre uma violação dos DH com uma 

possível intervenção corretiva. 
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 Para os estudantes com algum débito com a disciplina foi pedido a leitura e uma 

resenha de um artigo sobre plágio. 

  

Figura 7 - Página inicial do curso DHE – Direitos Humanos e Educação em Direitos 

Humanos. 

 

 

 Inicia-se com uma saudação aos estudantes com um breve relato da disciplina. 

 Na aba Primeiros Passos é exibido um vídeo com um professor ministrante do 

curso explicando mais detalhadamente qual a metodologia e o objetivo deste módulo, logo em 

seguida há uma página em que o professor solicita uma breve apresentação do aluno para 

melhor conhecimento da turma. 

 Nesta aba também está disponibilizada a ementa do curso, estratégias 

metodológicas, carga horária, objetivos, professores conteudistas e formador e o cronograma 

do curso. São exibidos também dois vídeos de curta duração sobre DH. 

 Na aba intitulada Bloco I, estão disponibilizados três textos, seguido de um 

pequeno vídeo sobre a história dos DH. 

Texto 1 - O que são DH; 

Texto 2 - O Fundamento e o Sujeito dos DH; 
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Texto 3 - O significado e as consequências da Declaração Universal de 1948. 

 Estes textos e o vídeo serviram de fundamentação teórica para os exercícios 

avaliativos expostos nesta ordem: 

 Fórum avaliativo, onde o professor formador inseriu questões para serem 

debatidas pelos usuários e logo em seguida avaliadas; 

 Resenha avaliativa; 

 Elaboração de um texto coletivo apontado as principais consequências, 

superações e desafios a serem vencidos para a efetivação dos DH. 

 

 Na aba intitulada bloco II,são disponibilizados dois links, um vídeo e um texto: 

 Conheça o Sistema Internacional dos DH (link); 

 Conheça a Rede Brasil dos DH (link); 

 Tratados Internacionais dos DH na Constituição Brasileira (vídeo); 

 EDH, trajetória no Mundo, no Brasil e o seu conceito (texto). 

 Estes elementos pedagógicos foram utilizados para realizar a avaliação dos 

cursistasque contou com a formulação de um glossário das palavras encontradas no material 

didático disponibilizado e uma resenha avaliativa dos textos e vídeos propostos. 

 Como trabalho final foi solicitado apresentar um arquivo único dividido em duas 

partes: 

1ª parte: resumo dos principais aspectos abordados nesta disciplina (no máximo 3 laudas). 

2ª parte: pesquisa e apresentação no mesmo documento de alguma forma de arte (música, 

livro, cinema, escultura, monumento, pintura, foto, entre outros) que remetem aos DH, bem 

como descrição desta arte dentro do contexto da sociedade (no máximo 2 laudas). 
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Figura 8 - Página inicial do curso DID – Didática. 

 

 

 Como ocorrido no primeiro e segundo módulos, esta página contém uma saudação 

aos alunos e um breve relato da disciplina.Na aba Primeiros Passos, o conteúdo está dividido 

em pastas apresentando a seguinte disposição: 

 Ementa e bibliografia 

 Objetivos  

 Cronograma 

 Pasta Guia do aluno (Plano de ensino) 

 A aba intitulada Bloco I, inicia-se com a apresentação em vídeo, efetuado pela 

professora, um breve relato dos temas apresentados no decorrer deste módulo. Em seguida foi 

disponibilizado na plataforma um fórum onde, além dos estudantes se apresentarem, foi 

incluído um pequeno questionário para melhor identificação geográfica, instrucional e 

ocupacional dos participantes. 

 O próximo tópico abordado foram aulas abordando os temas: 

 A escola enquanto espaço de construção do conhecimento; 

 Como os métodos pedagógicos de ensino se organizaram historicamente. 
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 Continuando com o módulo, foi proposto para os cursistas assistirem uma 

animação que aborda as relações entre o ensino de DH e a atuação profissional dos 

acadêmicos. Após a animação requereu-se uma atividade onde o cursista teria que identificar 

a temática em discussão e na sequência, estabelecer uma breve relação entre a ação docente 

do ponto de vista da opção por um método metodológico, o ensino de direitos humanos e a 

temática em discussão. 

 A aula seguinte abordou o ensino e aprendizagem e a relação com as técnicas de 

ensino. Foram explicados todos os tipos de técnicas utilizados pelo professor, na tentativa de 

contribuir para a construção do conhecimento materializado pelo aluno. 

 Após a abordagem teórica foi solicitado, em caráter avaliativo, produção de uma 

unidade/proposta temática contendo uma sequência de três planos de aula versando sobre 

EDH. 

 Na próxima aula inicialmente foi apresentado o Guia de Livros Didáticos, o guia é 

encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor 

atendem ao seu projeto político pedagógico. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da 

distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos (BRASIL, 2015). 

 Após a leitura do guia foi solicitado ao cursista analisar uma imagem e refletir 

sobre a influência ideológica, política, pedagógica e econômica que tal imagem pode exercer 

nos leitores. 

 A próxima lição foi iniciada com um filme abordando a violência simbólica e 

logo em seguida foi pedido para elaboração de um texto refletindo como esta violência se 

manifesta na sociedade de uma maneira geral e em especial nos livros didáticos. 

 No terceiro e último bloco foi disponibilizado um vídeoabordando o tema: 

 Educação pela pesquisa, mediação e aprofundamento do conhecimento: a 

pesquisa em âmbito escolar.Como última atividade foi solicitada a 

apresentação de um conteúdo discutido ao longo da disciplina e a relação 

entre o mesmo com a sua atuação profissional. 

 

5.3 Avaliação por especialistas  

 

Após a descrição dos três módulos, foi apresentado um relato da avaliação 

realizada pelos especialistas. O estudo contou com a participação de nove especialistas 

externos à equipe do projeto do curso de EDH, com intuito de avaliar a pertinência 
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dosmódulos e dos conteúdos, propondo adequações tanto na parte técnica quanto na parte 

pedagógica. 

Sendo este o primeiro curso de especialização por EaD realizado nas 

dependências da UFVJM contando com apoio da UAB, registra-se a importância da avaliação 

deste três módulos iniciais do curso para efetivas melhorias, se necessário, pois a demanda 

requerida para o curso, com mais de 400 pessoas inscritas e a disponibilidade de apenas 150 

vagas faz-se pensar na necessidade de continuidade do mesmo.    

Os profissionais avaliadores foram divididos em duas categorias, cinco 

profissionais especialistas em informática e quatro especialistas em Direitos Humanos.  

Todos os profissionais avaliadores, especialistas em informática, trabalham com 

funções referentes ao EaD, assessorando a implantação de AVAs ou compartilhando 

conhecimentos para a criação de cursos on-line. Quatro deles são formados em Sistemas de 

Informação, e um licenciado em matemática, especialista em informática na educação. 

Os profissionais avaliadores especialistas em conteúdo são três Bacharéis em 

Direito e um Pedagogo. O primeiro especialista éCapitão da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG) ministrante do Curso de DH obrigatório para a formação de oficiais e soldados da 

PMMG, além de ser um dos responsáveis, no batalhão, por analisar adversidades referentes à 

conduta dos referidos policiais em situação de desrespeito aos DH. 

A segunda especialista é Mestre em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito 

daUniversidade Federal de Minas Gerais(UFMG). Possui graduação em Direito pela mesma 

Faculdade. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direitos Culturais e DH. 

Pesquisadora e orientadora de campo do núcleo Cultura de Rua da Pesquisa Cidade e 

Alteridade: Convivência Multicultural e Justiça. 

A terceira especialista possui graduação em Direito pela UFMG, mestrado em 

Direito Administrativo e doutorado em Direito pela UFMG. Coordenadora em cursos de pós-

graduação e capacitação online, tem experiência na área de Educação a distância, na docência 

em Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: DH, administrativo, corrupção 

eleitoral, administração pública e licitação. 

A quarta especialista possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal 

de São Carlos e trabalha há vários anos com crianças em vulnerabilidade econômica e social. 

Os dois grupos de especialistas responderam a um questionário específico com 

uso de instrumento baseado no Modelo de Apreciação Analítica de Sistemas Hipermídia 

desenvolvido por Struchiner (1998), o qual foi adaptado e validado por Lopes (2003) e Telles 

Filho (2006), para a avaliação do aplicativo de informática educativo.   
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 A seguir, são apresentados os resultados das avaliações, por especialistas em 

conteúdo, iniciando-se com os de informática. 

 

Quadro 8 - Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem por especialistas em informática. 

Itens avaliados  De 

acordo  

Não se 

aplica 

 

Em 

desacordo 

% 

A apresentação do menu de entrada é clara e de fácil 

visualização?  

100   

A apresentação das aulas segue uma sequência lógica e 

agradável, abordando os principais temas de interesse?  

80 20  

A apresentação visual é adequada ao objetivo do 

estudo?  

100   

O programa é de fácil execução?  100   

O acesso é rápido?  60  40 

Permite navegabilidade nos conteúdos?  100   

Utiliza de forma eficiente os recursos da plataforma? 100   

O ambiente facilita a interação e comunicabilidade?  100   

 

 A primeira questão foi de total consenso para os especialistas, todos aprovaram a 

apresentação do menu de entrada, aprovando a clareza e a sua visualização. Este item é um 

dos principais atrativos segundo Ribeiro e Lopes (2006) e Alonso (2012), pois em um AVA 

que não proporciona atratividade visual e dificulta o encontro das opções, favorece muito o 

abandono do curso. 

 Em relação a segunda questão um dos avaliadores não se sentiu confortável para 

responder, segundo ele: 

 

Na segunda questão marquei "não se aplica", pois para poder responder com certeza 

teria que cursar a especialização ou ter conhecimento na área estudada, o que não é o 

caso.       

  

 Todos os outros avaliadores concordaram que a apresentação das aulas segue uma 

sequência lógica e agradável.Com relação à terceira, quarta, sexta, sétima e oitava questões 
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todos foram unânimes em concordar com a apresentação visual, execução do programa, 

navegabilidade nos conteúdos, recursos da plataforma, facilidade na interação e 

comunicabilidade propiciados pelo AVA Moodle.   

 A única ressalva ocorreu na quinta questão, acerca do acesso rápido ao conteúdo, 

40 % dos avaliadores não concordaram com essa questão, mas um dos avaliadores que 

marcou a resposta negativa explicou o motivo da lentidão, isentando a responsabilidade do 

curso: 

 

Na questão "O acesso é rápido?", marquei em desacordo, pois o Moodle está com 

um déficit de processamento e armazenamento que está deixando ele um pouco 

lento. Não é problema nas disciplinas em questão e sim da plataforma em geral. 

     

 Além de responder o questionário com as questões fechadas, existe um espaço 

logo abaixo destas, para o avaliador que, se julgar necessário, acrescentar qualquer tipo de 

observação.   

 Duas das observações expõem a necessidade de uma padronização entre os 

módulos: 

 

A apresentação desta disciplina Didática não segue o mesmo padrão de divisão e 

apresentação do material das outras duas disciplinas avaliadas. A padronização é um 

facilitador para aumentar o aprendizado do aluno que já cursou as demais 

disciplinas.  

 

No curso NBC não é apresentado a carga horária na página inicial similar a 

disciplina DHE - Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos. Acho uma 

informação importante. 

 

Outra observação foi a respeito do sistema operacional que o avaliador utilizou para acessar o 

curso. 

 

O vídeo “1ª Vídeo Aula”, da aba “Primeiros Passos” não apareceu a imagem no 

Chrome versão 42 no Sistema Operacional Windows.  

 

 Após as análises realizadas pelos especialistas em informática ficou verificado 

que a plataforma Moodle consiste em uma satisfatória opção de mídia que está sendo utilizada 

para mediar o processo ensino aprendizagem a distância. As observações realizadas pelos 

técnicos serão repassadas à coordenação do curso de especialização para melhorias futuras. 
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Quadro 9 - Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem por especialistas de conteúdo 

para o módulo NBC - A - Noções básicas do curso e do sistema. 

Itens avaliados  De 

acordo  

Não se 

aplica  

Em 

desacordo 

% 

O conteúdo está bem distribuído e é acessível aos 

discentes  

75  25 

O texto é apresentado de forma clara  25  75 

As informações apresentadas estão corretas e bem 

estruturadas  

100   

O uso de imagens corresponde as informações do texto  25  75 

O conteúdo é variado e atinge ao objetivo do módulo  75  25 

Os exercícios são relevantes para reforço do conteúdo  75  25 

 

 A primeira questão aborda se o conteúdo está bem distribuído e se é acessível aos 

discentes, 75% estão de acordo, mas 25% discordam do item: 

 
No primeiro vídeo do item “Primeiros Passos” apenas aparece o áudio. Não o vídeo.  

 

Quando se fala em “apostila” (“Bloco I” e “Bloco II”), tive dúvidas em o que seria a 

apostila mencionada, bem como o texto complementar (“Bloco I”). Depois vi que a 

apostila era o texto apresentado no “Bloco I”, mas não é tão óbvio, fica-se 

procurando uma apostila. 

 

De acordo com Mercado e Freitas (2013) a distribuição das disciplinas de forma 

correta e coerente é item fundamental para diminuir a evasão do curso. 

 A segunda questão chama a atenção pela porcentagem em desacordo, 75%, sobre 

a clareza do texto, pois a leitura e interpretação do texto podem prejudicar bastante o 

andamento do cursista, como relata o avaliador: 

 
O layout é muito antigo e pouco amigável. 

 

O texto de noções básicas está com uma formatação que não favorece a leitura. 
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De acordo com Vergara (2007) o texto tem que conter uma linguagem simples e 

clara estando ao alcance do entendimento cognitivo do aluno. 

 A terceira questão é relativa a veracidade e estruturação das informações 

repassadas, todos os avaliadores estão de acordo com este item.A quarta questão refere-se ao 

uso de imagens ilustrativas inseridas junto ao texto com finalidade de agregar valor ao 

aprendizado, mas 75% dos avaliadores não concordaram com a relação das imagens com o 

texto exposto, como relata um dos avaliadores: 

 

As imagens usadas são muito infantis e não tem uniformidade nenhuma.       

 

 A quinta questão aborda a variedade do conteúdo e o cumprimento esperado do 

módulo, 75%estão de acordo mas25% não estão de acordo como relatado a seguir: 

 

Quando se clica em “textos e vídeos”, embora haja uma expectativa de vários textos 

e vídeos, só existe um em cada bloco. 

 

O material aparece em três locais diferentes (Bloco 1, Bloco 2 e Biblioteca de 

disciplina). Não fica claro o motivo da repetição. 

 

Na pasta de Material complementar inclui-se somente textos de EaD e nenhum de 

Direitos Humanos. O módulo é de noções básicas do curso e do sistema. No bloco 1 

fala de Direitos Humanos. Não haver nada no material complementar parece 

contraditório para o aluno. 

     

 A sexta e última questão versa sobre a relevância dos exercícios propostos, 75% 

estão de acordo, mas 25% não como expresso abaixo: 

 

Se o objetivo do curso é formação em direitos humanos e o público é de nível 

básico, a atividade final é adequada. Se o nível é médio ou superior, a atividade não 

me parece adequada. A complexidade é baixa e acaba fomentando mais a 

criatividade em práticas web que o conteúdo material do curso. 

 

 De acordo com Cosme e Maciel (2005) e Mercado (2013), dificuldades para 

acessar e compreender textos refletem na realização e envio das respostas aos exercícios 

daquele módulo, é prudente evitar exercícios muitos extensos e desnivelados em relação a 

capacidade cognitiva e intelectual da turma, ocasionando o desestímulo e consequentemente a 

não efetividade da tarefa. 
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 Como em parte do questionário aplicado aos especialistas havia um espaço 

reservado ao registro de observações que julgassem pertinentes a seguir, apresentam-se alguns 

exemplos dessesregistros: 

 

A gravação tem qualidade muito baixa e o vídeo apresenta muito eco. 

 

Vídeos de 20 minutos muito longos e liberam a atenção do aluno. 

 

As informações sobre o curso não estão no AVA, mas em um link 

[http://site.ufvjm.edu.br/edh/] em que as informações são pouco amigáveis. Tem 

formato de blog e a compreensão não é fácil de encontrar. 

 

Os alunos, de modo geral, não dialogam nos fóruns. O tutor interfere muito pouco 

para tentar implementar o debate. Os alunos acabam colando textos apenas para 

cumprir a tarefa e a atividade acaba sendo unilateral. 

 

 As observações realizadas pelos especialistas serão repassadas à coordenação do 

curso de especialização para melhorias futuras. 

 

Quadro 10 - Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem por especialistas de conteúdo 

para o módulo DHE - A - Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos 

 

Itens avaliados  De 

acordo  

Não se 

aplica  

Em 

desacordo 

% 

O conteúdo está bem distribuído e é acessível aos 

discentes 

75  25 

O texto é apresentado de forma clara  75  25 

As informações apresentadas estão corretas e bem 

estruturadas  

100   

O uso de imagens corresponde as informações do 

texto  

75  25 

O conteúdo é variado e atinge ao objetivo do 

módulo  

75  25 

Os exercícios são relevantes para reforço do 

conteúdo  

75  25 
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 A cerca da primeira questão se o conteúdo está bem distribuído e acessível 75% 

concordam e 25% não concordam, seguindo o relato do avaliador: 

 

O Fórum de notícias é pouco visível, o último link está em cor muito clara. Seria 

interessante ser um local de maior movimento para abrir espaço paralelo de 

interação entre os alunos. Os alunos precisam de um pátio de convivência. Se não 

for na plataforma, que seja em uma rede social. 

 

O link de primeiros passos têm muitos vídeos. 

 

Quando se abre um vídeo interno mudamos de página o que dificulta a visualização 

de onde o vídeo se insere. 

 

 A segunda questão aborda a clareza do texto 75% concordam e 25% não 

concordam. 

 A terceira questão que aborda a estrutura e exatidão das questões100% dos 

avaliadores estão de acordo. A quarta questão que se refere sobre o uso de imagens correlatas 

ao texto 75% estão de acordo e 25% em desacordo. A quinta questão é sobre a variabilidade e 

o foco do conteúdo apresentando concordância de 75% dos avaliadores contra 25% em 

discordância. A sexta questão aborda a relevância dos exercícios propostos, 75% concordam e 

25% discordam seguindo relato abaixo: 

 

No bloco II há duas atividades avaliativas para pouco conteúdo. Este conteúdo não 

está no AVA, mas em links externos que exigem muitos cliques e dificultam a 

compreensão do contexto da aprendizagem. O link 

[http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/index.html] é muito confuso. 

 

O texto coletivo acabou não sendo desenvolvido pelos alunos no Bloco 1. As 

atividades de wiki parecem não ter funcionado. 

 

 A atividade final é inespecífica, o que dificulta a aprendizagem e favorece a não 

realização em EaD [resumo dos principais aspectos abordados nesta disciplina (no 

máximo 3 laudas)] 

 

 Como dizem Cosme e Daniel (2005), Vergara (2007), Mercado (2013) alguns 

professores que não estão acostumados com o ambiente virtual, acabam por levar toda a 

prática de uma situação de sala de aula tradicional para o virtual, como textos concisos ao 

extremo, poucos exemplos, conceitos complexos para o entendimento dos alunos, exercícios 

longos, repetitivos e cansativos além de um sistema avaliativo obscuro. Estes métodos são 

limitados na construção de conhecimento tão necessária para o andamento da disciplina.     

 Outro ponto importante apontado pelos avaliadores é a presença insuficiente dos 

tutores. Uma das mais importantes tarefas no EaD cabe aos tutores que tem o poder, segundo 

Vergara (2007) e Mercado (2013), de provocar a evasão em massa de um curso, devido a falta 
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de comunicação, de estímulo, demora no retorno dos exercícios enviados, insuficiência na 

participação do tutor nas ferramentas interativas do AVA. 

 É de fundamental importância um tutor ativo, dinâmico, presente, estando sempre 

em contato com os participantes, para não transparecer, que o cursista esteja sozinho no AVA. 

 

Quadro 11 - Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem por especialistas de conteúdo 

para o módulo DID - A - DIDÁTICA 

Itens avaliados  De 

acordo  

Não se 

aplica  

Em 

desacordo 

% 

O conteúdo está bem distribuído e é acessível aos 

discentes  

25  75 

O texto é apresentado de forma clara  75  25 

As informações apresentadas estão corretas e bem 

estruturadas  

75  25 

O uso de imagens corresponde as informações do 

texto  

75 25  

O conteúdo é variado e atinge ao objetivo do 

módulo  

75  25 

Os exercícios são relevantes para reforço do 

conteúdo  

75  25 

 

 A primeira questão da avaliação mostra que 75% dos avaliadores discordam da 

distribuição e acessibilidade do conteúdo, seguindo o relato abaixo:  

 

O vídeo da primeira aula está um pouco ruim para ouvir e também a ambientação 

não favoreceu muito o entendimento. A câmera ficou muito próxima do rosto da 

professora. Além disso, acho que não ficou clara no vídeo a proposta de trabalho.  

 

Outra observação é a de que não vejo o PowerPoint como uma fonte boa de ensino 

na EAD, inicialmente.  

 

Não há uniformidade com as outras disciplinas. Há muito PowerPoint disponível e 

não agregado.  

 

É difícil compreender a lógica utilizada pela Professora quando numera as aulas 1 a 

15 dentro dos blocos e não indica bem o que é texto, fórum, vídeo etc... e não 

explica antes qual metodologia será usada. Pelo menos, não me pareceu claro no 

plano de ensino. E a leitura do plano de ensino é muito pouco atrativa.  

http://www.google.com/url?q=http://moodle.ead.ufvjm.edu.br/course/view.php?id%3D5236&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIgvmL6Pg70B6THmMZ_Zsj3TE9FQ
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Há muitas atividades para pouco conteúdo dialogado. A participação nos fóruns foi 

muito baixa com muitos tópicos. Não entendi a lógica de divisão dos tópicos, nos 

fóruns... cada um com uma ou duas participações, apenas. 

 

 A segunda questão 75% concordam e 25% discordam quanto a compreensão do 

texto.A terceira questão 75% concordam e 25% discordam quanto a veracidade e a estrutura 

do texto, segue relato: 

A parte que trata de livros didáticos (Guia de Livros Didáticos), no Bloco II, entendo 

ter ficado um pouco solta, logo vindo vídeo sobre violência simbólica. Talvez tenha 

faltado aprofundar em um tema – p. exemplo: “livros didáticos”, e esclarecer melhor 

os objetivos da análise do texto “Guia de Livros Didáticos, PNLD 2015, Ensino 

Médio”.  

 

O módulo como um todo teve um conteúdo variado, mas faltou, a meu ver, 

concatenar o material apresentado.    

 

 A quarta questão aborda o uso de imagens no texto, 75% estão de acordo e 25% 

marcaram não se aplica.A quinta questão refere-se a variedade e objetivo do módulo, 75% 

concordam e 25% discordam.A sexta questão reporta sobre a relevância dos exercícios 

propostos, 75% concordam e 25% discordam: 

 

Há muitas atividades para pouco conteúdo dialogado. A participação nos fóruns foi 

muito baixa com muitos tópicos. Não entendi a lógica de divisão dos tópicos, nos 

fóruns... cada um com uma ou duas participações, apenas. 

 

O Café com o professor não foi muito usado pelos alunos... sinal de que a interação 

entre eles está baixa, o que favorece a evasão. 

 

 Nas observações dos questionários todos os avaliadores, do módulo de 

especialistas em conteúdo, comentaram sobre a falta de uniformidade entre as disciplinas, isto 

ocorreu pelo devido ao fato de que são professores diferentes que ministram e constroem as 

disciplinas, ou seja, cada módulo foi montado e pensado de acordo com que cada professor 

achou mais interessante propor e adicionar, criando assim, a diversidade de edição e 

composição das aulas. Esta sugestão será repassada para a coordenação do curso e se julgada 

a sugestão pertinente, ocorrerá uma padronização nos módulos.     

 Foi sugerido por um avaliador do curso a inclusão de um módulo que trate sobre a 

diversidade humana, principalmente a de gênero. O móduloV – Educação Para A Diversidade 

irá tratar justamente deste assunto.  
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5.4 Entrevistas com os integrantes do colegiado do curso 

 

 Além da análise realizada pelos especialistas em conteúdo, outra etapa da 

pesquisa se relaciona com entrevistas realizadas com os componentes do Colegiado do curso 

de especialização em EDH, atualmente composto por quatro integrantes. Essas entrevistas 

foram realizadas entre os meses de abril e maio de 2015. 

 Escolheu-se a utilização, como modo de entrevista, de um questionário 

semiestruturado, pois como relata Minayo (2007): 

 

A fala é capaz de revelar condições estruturais, sistemas de valores, normas e 

símbolos e, ao mesmo tempo, de comunicar por meio de um interlocutor as 

representações de grupos específicos em condições históricas, culturais e sócio-

econômicas específicas. 

 

 

 A entrevista semiestruturada facilita a interpelação e assegura que todos os 

assuntos que possam surgir, sejam bem explicitados na abordagem. É fornecido ao 

entrevistado total liberdade de raciocínio e fala, discorrendo sobre o tema em questão, não 

permanecendo atado a indagação imposta pelo entrevistador (MINAYO, 2007).  

 

5.4.1 Análise das entrevistas 

 

 Entre os meses de abril e maio de 2015 foram realizadas entrevistas com os quatro 

membros integrantes do colegiado do curso de EDH. Seguindo preceitos éticos nomearemos 

os professores com códigos preservando a identidade e o conteúdo da resposta de cada um, 

serão retratados como P1, P2, P3 e P4. Utilizando o método de análise de conteúdo podemos 

dividir as respostas nas seguintes categorias: 

 

5.4.1.1 Implantação do curso 

 

 A primeira abordagem realizada deu-se sobre a implantação do curso de EDH, os 

membros relataram que o início do curso sofreu atraso por dois motivos. O primeiro motivo 

foi a diferença de documentação exigida pelaSECADI e a Pró-Reitora de Pós-Graduação da 

UFVJM, referentes a institucionalização do curso na citada universidade, somente após esta 

adequação de documentos o curso recebeu autorização para ser iniciado. 
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Professor P1: 

 

Nós procuramos implantar de acordo com o planejado, porém houve atraso, houve 

certo distanciamento entre a aprovação pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e o segmento do regulamento dos 

cursos de pós-graduação pela PRPPG o qual tinha vários documentos diferentes de 

teor e forma do exigido pela SECADI, os quais nós tivemos que atender, e isso fez 

com que atrasasse um pouco o início do curso. 

 

Professor P2: 

Eu acredito que a informação esteja realmente de acordo porque entre o planejado 

originalmente e o inicio da execução foi preciso adequações e ajustes, para ter uma 

sintonia entre o projeto junto a SECADI e o projeto junto à Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação que regulamenta de acordo com a própria Capes. 

  

 Este problema aparentemente não ocorrerá novamente, devido a experiência 

adquirida da implantação inicial do curso juntamente com toda a documentação exigida, 

facilitando assim a repetição ou aprofundamentos de cursos nos mesmos moldes deste que foi 

iniciado.  

 Outro motivo para o atraso ocorreu devido a grande demanda de interessados em 

realizar o curso, foram 400 pessoas inscritas e somente os integrantes do colegiado do curso 

para efetuar a seleção, além do único funcionário técnico administrativo, responsável pela 

efetivação dos aprovados no sistema acadêmico da universidade, estava de férias ocasionando 

um maior atraso para o inicio do curso.     

 

Professor P1: 

Também um fator que penso que levou ao atraso, foi a grande procura por parte dos 

cursistas que foram mais de 400 inscritos para 150 vagas e a falta de pessoal técnico 

administrativo que só a equipe do projeto que foi responsável pela seleção, apuração 

e entrega de todos os documentos já prontos para serem publicados para a PRPPG. 

 

Professor P3:  

Nós tentamos iniciar o curso na data prevista no edital, mas infelizmente por 

algumas deficiências o curso não começou no momento previsto. Primeiro nós não 

tínhamos todos os técnicos necessáriospara fazer a avaliação dos mais de 400 

inscritos, ficando somente o grupo da coordenação realizando o processo avaliativo 

e a inserção da matrícula no SIGA. 

 

 Para que não ocorra este inconveniente novamente, necessita-se abertura de 

diálogo com a pró-reitoria responsável pela efetivação das matrículas, para que realoque em 

caráter temporário, outro técnico que possa ajudar nas matrículas, agilizando o processo com 

objetivo de evitar atrasos conforme acontecido.   
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5.4.1.2 Fatores que dificultaram a implantação do curso de EDH.    

 

 Outro assunto em destaque, foi inteirar-se sobre as dificuldades que ocorreram 

para a implantação do curso de EDH em parceria com a UFVJM. 

 A primeira dificuldade relatada foi a falta de apoio oferecida pela universidade, 

principalmente de pessoas da área técnica como relata o professor P2 : 

 

A falta de pessoal técnico junto à pró-reitoria dificultou um pouco, pois são poucos 

funcionários para uma universidade já grande e acaba que pessoas que não são 

responsáveis por essas partes administrativas, esses serviços técnicos que a gente 

não domina, acabam tendo que assumir esse tipo de responsabilidade. Nós, enquanto 

docentes, teríamos que estar preocupando somente com aspectos pedagógicos a 

gente tem que se preocupar com aspecto técnico administrativo que muitas vezes 

não é de nosso conhecimento, e a falta desse pessoal junto as instâncias, no caso a 

pró-reitoria, dificultou muito porque somente um funcionário responsável por toda a 

operação no Siga, e outro funcionário responsável por toda a matricula na 

especialização de todas as especializações, não da conta de executar em pouco 

tempo tanta demanda por parte do serviço. 

 

Professor P3: 

 

Observando pela questão dos técnicos administrativos, que são destinados a 

operacionalizar a implantação, podemos dizer que não tivemos ajuda. 

 

Professor P1: 

Foram os próprios docentes do curso de EDH que se reuniram numa sala de 

professores, juntamos a equipe e trabalhamos. Nós contamos com uma pessoa da 

comunidade, voluntária, que nos secretariou. Mas a universidade infelizmente não 

pôde nos oferecer nenhum recurso humano ou estrutura física para a implantação do 

curso. 

 

 Outro ponto de destaque negativo foi o atraso para o pagamento dos bolsistas 

integrantes do curso, professores e tutores trabalharam por meses sem o devido recebimento 

da bolsa compromissada pelo órgão de fomento como relata o professor P1: 

 

É muito desagradável, nós sabemos que aqui é uma exceção que eles não pararam de 

trabalhar a gente sabe que na Universidade Federal do Ceará que ocorreu uma 

manifestação para parar de trabalhar. 

 

[...] percebe que alguns estão desmotivados, mas mesmo assim eles não deixaram de 

executar a tarefa, continuam executando, auxiliando os professores estão 

participando de reuniões. Nós entendemos que eles tem o direito de a partir do 

momento que foi dito que eles receberiam uma bolsa mensal para ser tutor e passam 

vários meses e eles não recebem, eles tem todo direito de se mobilizar. A gente 

contou muito com o apoio deles e eles foram assim muito solícitos e responsáveis 

em não abandonar o trabalho. 
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Professor P3: 

 

Falando da minha visão como professor e não coordenador, isso dificulta o trabalho 

do professor porque você não consegue ficar a vontade pra cobrar dos tutores certas 

habilidades ou trabalhos deles em virtude dessa falta de pagamento[...] 

 

Professor P4: 

 

Entendo que seja um fator desmotivante essa questão das bolsas, até então nenhum 

tutor recebeu nenhum mês de bolsa, eles estão trabalhando digamos assim: quase 

que voluntários mesmo. Mas estamos junto com a coordenação sempre "injetando" 

animo neles e explicando a situação. Parte dos tutores, cerca de 50%, são servidores 

da universidade ou servidores públicos da própria polícia militar, que entendem um 

pouco essa questão de orçamento e apenas dois ou trêsrealmente possuem 

dificuldade de entender essa questão de orçamento, e temos conversado com eles 

para que eles não desmotivem em torno do qual eles vem trabalhando. 

 

 A questão do atraso no pagamento dos bolsistas não é de responsabilidade da 

coordenação do curso e sim um problema institucional de órgãos superiores do governo 

federal, espera-se que o atraso seja corrigido o mais rápido possível e que problemas como 

este não voltem a ocorrer.     

 O método de matrícula foi um fator negativo apontado pelos professores, o rigor 

extremo para a entrega dos documentos exigidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, a necessidade de estar presente para a efetivação da matrícula, devido a distância 

das cidades cobertas pelos pólos, dificultaram a consumação do processo, como relata 

professor P2: 

 

Na primeira chamada da matrícula, nem todos os aprovados classificados, 

realizaram a matrícula, pela burocracia dos documentos que precisavam ser 

apresentados, a pró-reitoria manteve um rigor excessivo no recebimento total dos 

documentos para as matrículas. 

 

Levando em conta que se a proposta do curso é a distância, também esse processo de 

matricula deveria se modernizar. Foi todo presencial. 

 

Professor P1: 

 

Algumas pessoas perderam a matrícula justamente por causa da distância, porque o 

equipamento não funcionou, documentos excessivos, então isso dificultou muito. 

 

 O processo de matrícula precisa ser repensado, a entrega de documentos 

necessários juntamente com a necessidade presencial para a realização da mesma necessita de 
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uma revisão e se possível for, uma desburocratização no processo, evitando com isso futuras 

perdas e desistências.   

 

5.4.1.3 Permanência dos alunos 

 

 Durante a entrevista, foi questionado sobre a taxa de permanência dos alunos no 

curso, os professores responsáveis por esta área, relataram que dos 150 inscritos 7 alunos 

desistiram do curso, mas após abertura de chamamento extra as vagas ociosas foram 

ocupadas. Os principais motivos, na visão da equipe, foram a abertura de novos cursos, via 

EaD, em outras áreas na UFVJM e a dificuldade de algumas pessoas em utilizar as novas 

tecnologias computacionais.  

 

Professor P3: 

 

[...] ocorreu uma saída do curso não muito grande, mas precisamos realizar uma 

segunda chamada e ate mesmo uma terceira chama se não me engano. O que 

percebemos é que se "atira para todos os lados". Da mesma formaque se iniciou 

nossa especialização, iniciou-se uma segunda especialização em Filosofia, e outra 

também, e eles entram passam em outras especializações que a gente observa dentro 

do sistema, e migram para elas. Eles passam tomam a vaga momentaneamente e vão 

para outra especialização e a gente precisa então realizar uma nova chamada. Outro 

fator que acredito é a dificuldade do uso da tecnologia por alguns alunos também faz 

com que isso ocorra. 

 

Professor P4: 

 

Percebemos que em comparação a outro curso de educação a distância nosso 

numero de evasão ainda é pequeno, mas talvez o que venha contribuir pra esse 

índice de evasão é a grande oferta de cursos que surgiram no final do ano, de forma 

gratuita e que como o aluno não paga nenhuma taxa de inscrição, tudo é gratuito, 

eles começam a desenvolver e depois acham que não é interessante em função de 

problemas pessoais, de serviço ou ate mesmo pela percepção de outro curso ele 

acaba migrando. No nosso caso há um pessoal maduro, com pessoas da área do 

direito, militar, da educação, são pessoas que tem mais tempo, ate mesmo a questão 

da faixa etária, são pessoas mais adultas. Temos então um número pequeno de 

evasão na parte do público mais jovem que talvez pensasse que seria outra situação, 

lembrando que o nosso curso é educação em direitos humanos o foco é na educação 

para os direitos humanos ele é todo moldado nesse sentido direitos humanos na 

educação. Sendo esse o objetivo do curso, então as pessoas vão se ajustando 

percebendo a ementa e como consequência abandonando ou não o curso. 
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 5.4.1.4Métodos para evitar evasão 

 

 Foram levantados nas entrevistas, quais eram as atitudes tomadas para evitar a 

evasão dos alunos, relataram um grande empenho dos professores e tutores para evitar a 

dispersão e evasão, através de constantes comunicações efetuadas entre os integrantes por 

meio de e-mails, chats, fóruns de discussão e wikis, além de entender a dificuldade das 

pessoas de organizarem seu tempo de estudo e os afazeres pessoais, disponibilizando mais 

tempo para execução das tarefas, além de criar novos métodos avaliativos para pessoas que 

não cumpriram as tarefas passadas.  

 

Professora P2: 

 

[...] além do trabalho dos tutores de não deixar que o grupo de discentes se disperse, 

nós também fazemos uma chamada individual por mensagem perguntando se tem 

algum problema, se está precisando de ajuda, e alguns desses discentes, que às vezes 

descuidam da frequência, relatam algum problema pessoal e se comprometem a 

retornar. 
[...] não da pra simplesmente falar não frequentou, não fez as atividades não quero 

saber qual o problema e está reprovado, acho que evolve algo mais nesse 

acolhimento e isso vai repercutindo diminuindo a evasão. 

 

Professora P1:  

 

[...] para você ter essa disciplina, de gerenciar seu horário, muitas vezes as pessoas 

não tem esse hábito, elas têm certa dificuldade, acabam deixando acumular os 

trabalhos e chega ao final não da conta, nós mandamos e-mails e os cursistas pedem 

mais dois dias, mais uma semana e a gente tem atendido, porque a gente não quer 

que eles desistam até porque é ruim pra eles e pra nós também. 

 

 Temos que levar em conta de acordo com Moore e Kearsley (2007), a questão da 

formação dos professores e tutores inseridos no processo de ensino-aprendizagem, muito 

negligenciada no Brasil, ainda se investe pouco na capacitação do profissional frente a este 

novo processo de Educação a distância. Além dos recursos disponíveis na plataforma, temos 

que avaliar constantemente o material didático e o apoio a pesquisa como importantes 

condições para a manutenção do aluno no curso, disponibilizando cada vez mais vontade e 

dedicação no aprimoramento de mídias, diversidade cultural, adoção de formas flexíveis em 

construção do conhecimento com propósito de sucesso em um curso a distância. 
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5.4.1.5Plataforma Moodle  

 

 Foram realizados questionamentos sobre a plataforma Moodle, se estavam de 

acordo com a finalidade deste AVA ou se necessitavam algum tipo de melhora ou mudança, 

todos apresentaram uma concordância que a plataforma exige algum tipo de aperfeiçoamento 

e alterações. Existe preocupação com os primeiros acessos na plataforma, principalmente com 

alunos que não apresentam familiaridade cotidiana computacional, além de problemas de 

ordem técnica proveniente do próprio sistema de banda larga oferecido para a universidade, 

causando morosidade no acesso a plataforma.   

 

Professor P3: 

 

[...] talvez ela precise passar por uma atualização interna de versão, para que ela 

melhore algumas funcionalidades, porque atualmente percebemos que essa 

plataforma não possui uma facilidade em determinados momentos ela dificulta o 

trabalho do aluno. Aquele que já está acostumado com ela utiliza tranquilamente, 

mas no primeiro contato feito pelos alunos na minha disciplina eles não 

encontravam determinado conteúdo de atividades por não terem conhecimento na 

plataforma. A velocidade de acesso da plataforma hoje é um dificultante, temos um 

limite de banda aqui na universidade, só temos 34 megabytes com uma promessa de 

ir pra 100 e depois pra 1 giga, isso melhoraria muito, então essa limitação dificulta e 

percebo isso porque quando se trabalha dentro da universidade a gente tem uma 

resposta demorada dentro da plataforma. Quanto estou em casa percebo essa 

resposta demorada em determinados horários teoricamente na madrugada como o 

acesso aos nossos servidores são menores é que se consegue uma velocidade um 

pouco maior, mas durante o dia, horário comercial a gente percebe que o acesso fica 

lento e fica difícil de abrir os arquivos, então existe essa necessidade de melhoria e 

estamos tentando através de uma reunião entre as coordenações das especializações 

e o DEaD (a diretoria), de os próximos editais para que a gente contribua com uma 

contrapartida para a melhorias tecnológicas no núcleo inserindo isso nos editais. 

 

Professor P1: 

 

Eu acho que necessita um aprimoramento, ate mesmo a gente criar uma sala de bate-

papo especifica de algum assunto e a gente mesmo se inteirar da modernidade da 

plataforma. 

 

Professor P2: 

 
Uma dificuldade que eu sinto e que já solicitamos colaboração do pessoal do TI para 

melhorar, para cada disciplina e para cada matéria cria-se uma sala somente para 

aquela disciplina e também sentimos falta de uma sala virtual que seja, mas que 

tenha uma síntese de todas as disciplinas sendo um ponto de encontro entre 

professores das diversas disciplinas, que os tutores também possam transitar nela. 

Também não sabemos ao certo uma sala que congregue as outras salas, uma sala que 

o professor da 4ª disciplina visite a disciplina do segundo professor. A plataforma do 

Moodle é engessada pra criar, então a resposta que temos dos técnicos é que só se 
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abre uma disciplina quando a matricula é feita no siga, o aluno não pode transitar 

entre salas se não é naquele semestre específico. 

 

 

 O avanço conjuntamente com o desenvolvimento da tecnologia mudaram 

substancialmente a maneira de aprender e ensinar, os AVAs estão sendo bastante utilizados 

no meio acadêmico e corporativo (PEREIRA, 2007), mas muitas pessoas ainda não estão 

familiarizadas com os avanços tecnológicos, particularmente com os AVAs mencionados nas 

entrevistas pelos coordenadores. 

 Necessita-se para os próximos cursos, uma introdução com maior carga horária e 

um acompanhamento mais próximo dos alunos, nos pólos, que apresentem dificuldade inicial 

em manusear a plataforma Moddle.  

 Outro fator apontado é a lentidão do sistema de internet disponibilizado na 

universidade, mas, a UFVJM acaba de conquistar o aumento da velocidade da internet para o 

Campus JK, em Diamantina. Um novo link foi contratado pela Rede Nacional de Pesquisa 

(RNP), ampliando a velocidade de 34 Mpbs para 200 Mpbs, o qual deverá entrar em 

funcionamento brevemente. Para o mês de dezembro de 2015, está prevista uma nova 

ampliação, que elevará o link para 600Mpbs, informações da diretoria de tecnologia da 

informação da própria universidade.   

 

5.4.1.6Fatores que facilitaram a implantação do curso. 

 

 Realizou-se tambémum questionamento sobre quais fatores facilitaram a 

implantação da especialização, foi relatado que um dos principais motivos foi a vontade dos 

idealizadores em iniciar na região um curso neste formato, devido a urgência necessária de 

melhor entendimento do que são direitos humanos para o público alvo, e a necessidade de 

implantar na sociedade cultura de respeito e exigência para que se cumpram esses direitos. 

 

Professor P1: 

 

Sinceramente, foi o nosso desejo mesmo, não vejo nenhum outro fator além do tema 

ser afeto ao grupo. Somos todos militantes na área de direitos humanos e agora 

também acadêmicos, pesquisadores na área e foi esse desejo sim da implantação 

desse curso da importância desse curso na nossa sociedade atual visando a criar uma 

cultura de direitos humanos, e sendo os professores da rede básica peças 

fundamentais no processo educativo, a capacitação deles é imprescindível pra essa 

mudança digamos assim tanto de pensamento quanto de atitude.  
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Professor P3: 

 

Primeiramente percebo que o grupo de professores e da coordenação é um grupo 

homogêneo de vontade e heterogêneo de saberes, e devido a essa homogeneidade a 

gente tem conseguido construir o curso. 

 

Professor P4: 

 

Primeiro fator foi a questão dosprofessoresjá trabalharem com grupo de pesquisa em 

direitos humanos da instituição e também ter participado junto com outros docentes 

de outras instituições nessa temática, já a alguns anos este grupo vem desenvolvendo 

em parceria com outras instituições materiais institucionais, livros didáticos, tudo 

voltado para educação em direitos humanos. Isso facilita muito pelo próprio 

conhecimento dessa temática, o que permitiu tramitar de uma forma mais tranquila 

dentro da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) para poder liberar o curso como um todo.   

 

 Outro fator que está facilitando a implantação é o apoio que alguns membros do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e Ambiente (SaSA), estão disponibilizando 

desde a criação, preparação, construção e avaliação melhorando continuamente tanto em 

conteúdo como forma, garantindo assim a continuidade e adesão ao curso.    

 

Professor P2: 

 

Um facilitador na montagem e na implantação e agora no desenvolvimento do curso 

é o fato de podermos contar com o apoio do grupo de mestrado, saúde, sociedade e 

ambiente cuja linha de pesquisa dois que é educação cultura e saúde, congrega 

diversos professores, egressos e discentes, então durante a montagem do curso nós 

também contamos com a participação de pessoas de alguma forma ligadas ao 

programa, então foram docentes, tutores, discentes que auxiliaram nessa montagem, 

embora seja pouco usual um programa de mestrado apoiar uma especialização, 

surtiu uma proposição ate mesmo de intervenção de estudos aplicados com relação 

ao lato senso , eu digo assim que o stricto senso apoiando, solidarizando com esse 

processo de formação do pessoal do magistério básico, fundamental, médio e 

tecnológico. Eu acho que talvez se fosse somente um grupo de professores isolados 

propondo um curso, talvez tivesse uma perspectiva mais efêmera quando um 

programa já consolidado dando suporte, a gente vislumbra uma possibilidade de 

perenização do curso, o curso pode ser oferecido em mais edições sabendo que tem 

esse suporte tanto da diretoria de Educação a distância quanto do programa de 

mestrado profissional. 

 

5.4.1.7Fatores que serão obstáculos na conclusão do curso pelos alunos 

 

 Foram abordados quais seriam as maiores dificuldades encontradas para a 

conclusão do curso pelos alunos. O maior temor foi o trabalho de conclusão de curso, pois a 
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escrita acadêmica é um fator dificultante devido à falta de prática em redigir nas normas 

científicas, além da quantidade de alunos inscritos e a necessidade de vários orientadores. 

 

Professor P1: 

 

Acredito que talvez o trabalho de conclusão de curso porque você tem que formatar, 

expressar as ideias e elaborar seja uma monografia ou qualquer outra produção, mas 

principalmente a monografia eu creio que tem muitos professores que tem essa 

dificuldade na escrita científica. 

 

[...]15 além do grupo de professores já existentes no curso, serão 15 professores 

colaboradores que já estão sendo convidados para conseguirem atender pra no 

máximo cinco orientandos por professor. 

 

Professor P3: 

 

Na minha visão com a minha disciplina eles terão que trabalhar muito a questão da 

escrita para tentar resgatar isso, uma vez que, uma escrita cientifica requer um pouco 

mais de cuidado e percebemos que há falhas graves e como o produto final é uma 

monografia nós temos visto que a orientação desses alunos, eles tendo essa 

dificuldade da escrita, como os professores vão orientar um numero maior do que o 

normal de orientação por ser uma especialização de orientação de pesquisa, vai ser 

uma dificuldade porque se fosse apenas pra orientar e não se preocupar com a escrita 

seria uma coisa, mas o professor precisa se preocupar porque o nome dele está ali 

também na monografia. A gente vai ter que estar próximo deles e talvez essa parte 

tecnológica não supra tanto, vamos ver se esses alunos que tem um pouco de 

dificuldade com tecnologia se saiam bem nos trabalhos por e-mail, buscando a 

orientação por Skype e e-mail, porque a proximidade a eles é essa tecnologia uma 

vez que é a distância. Resumindo o obstáculo será a escrita deles.  

 

Professor P4: 

O que eu penso que pode dificultar pouco é o trabalho de conclusão de curso uma 

vez que é um susto pra qualquer pessoa na sua vida acadêmica, então o que pode 

dificultar um pouco é esse trabalho de conclusão que nós não definimos ainda qual 

seriam as temáticas mais próximas da educação em direitos humanos, pensando 

então em duas linhas mais próximas ou talvez uma só. Estamos pensando também 

que talvez eles apresentem um trabalho de conclusão de curso em forma de artigo o 

que precisa ser definido por toda equipe, mas, acredito que isso possa dar um pouco 

mais de problema para finalizar o curso. Talvez o aluno ache isso dificultoso em 

virtude da questão de colocar em normas e fazer a revisão bibliográfica, veremos 

isso, mas a frente. Estamos buscando fazer um trabalho que estejam no nível da 

especialização, mas de uma forma que seja mais tranquila para que eles consigam 

concluir o curso. Para isso vamos buscar orientadores, ate mesmo um professor 

orientador para cada cinco alunos e manter essa comunicação a chave para educação 

a distância é isso. 
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5.4.1.8Quais os fatores que serão facilitadores na conclusão do curso pelos alunos. 

 

 Abordaram-se quais fatores seriam facilitadores na conclusão do curso pelos 

alunos e a união do grupo envolvido no enredo, na montagem e articulação foi citada como 

um favorecedor na conclusão do curso além do recurso financeiro disponível.   

 

Professor P1: 

 

Eu acho que o recurso que nós temos que possibilita viajar pra esses pólos e fazer os 

encontros presenciais e a equipe também que é uma equipe muito unida do mestrado 

que colabora muito, e a especialização eu creio que é isso. 

 

Professor P2: 

 

Acho que também a experiência e vivencia dos cursistas, eu acho que são muitos os 

cursistas nas cidades pólos que cada um tem vivências de violação ou de não 

garantia de direitos humanos e eles também possuem essa prática no ensino, então 

acredito que isso seja motivador que seja um facilitador os cursistas já serem 

profissionais na área da educação e eles tem demandas a serem resolvidas que eles 

gostariam de resolver no serviço de educação então isso pode ser um motivante pra 

execução do plano do projeto do TCC. 

 

Professor P4: 

 

Acredito o que ira facilitar é a temática, como o curso é voltado em educação e 

direitos humanos e como a gente tem um público mais experiente, durante o 

processo de seleção nos fizemos algumas perguntas chave como o que seria um 

motivador para eles cursarem esse curso, então sabemos que temos um publico que 

atua na educação, no direito e também na área da segurança publica, lidam 

diariamente com essa questão de direitos humanos, então acho que isso pode ser um 

facilitador levando em consideração essa temática Educação e Direitos Humanos e 

associando a ementa do nosso curso, eu garanto que isso pode facilitar demais no 

desenvolvimento do trabalho deles tendo com base a vigência do que eles vêm 

participando isso ira facilitar demais tendo em vista os fatores daqueles já são mais 

experientes, que possuem mais tempo de serviço estando vinculado a essa área, ou 

seja, trabalha no dia a dia com as temáticas voltadas aos direitos humanos. 

 

Professor P3: 

 

 Nossa coordenação e nosso curso têm sido construídos para abraçar esses alunos, 

como os direitos humanos pregam esse direito comum á todo é exatamente isso que 

estamos tentando passar, ao invés de cercear. Estamos tentando ajudar o máximo 

que podemos, se o aluno tem dificuldade em entregar o trabalho em uma 

determinada data com uma justificativa que seja plausível, mas nada que seja 

atestado, mas que seja uma justificativa porque todos nós temos problemas e tendo 

justificava a gente da uma segunda chance. 

 



89 

 

 As entrevistas demonstraram que devido à vontade, união, o desenvolvimento de 

um trabalho árduo e contínuo do grupo formado pela equipe responsável pelo curso de EDH, 

está sendo possível a sua realização. Necessita-se para os futuros cursos uma melhoria na 

participação, principalmente atestada na área técnica, da universidade para que no futuro 

próximo possa suprir a demanda provada pelo número de inscritos que não foram 

contemplados com a vaga na primeira oferta. 
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6CONCLUSÃO 

 

 A Educação a distânciaé uma modalidade de ensino de cunho social, contínuo e 

organizado que contribui com o direito humano básico de “aprender”, sendo importante 

ferramenta para vencer obstáculos tanto geográficos, culturais e temporais.  

 Neste estudo, descreveram-se as etapas da implantação e desenvolvimento do 

curso de Especialização em Educação em Direitos Humanos com apoio da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) que incentiva a 

criação de cursos de educação inclusiva. 

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os membros do colegiado do 

curso, com perguntas que abordavam assuntos relevantes sobre o estabelecimento do curso, 

abrangendo a sua implantação, problemas enfrentados, fatores que facilitaram e dificultaram a 

sua introdução, obstáculos encontrados pelos docentes e tutores do curso para a motivação 

dos alunos, união do grupo e sua influência positiva na especialização.   

 Nas entrevistas realizadas com os membros do colegiado do curso foi percebido 

que o curso ainda precisa de algumas pequenas modificações para atingir o a qualidade 

esperada. Nesse sentido, necessita-se uma aproximação e acolhimento da própria 

universidade, uma vez que ficou evidente a carência de mão de obra técnica, essencial na 

ajuda dos afazeres administrativos, devido tamanha procura de interessados em realizar o 

curso. 

 Seria interessante que além de oferecer profissionais da área técnica o próprio 

curso pudesse ser oferecido para os servidores da UFVJM, pois esta IFES também é uma 

instituição de ensino e precisa incorporar a prática do respeito proteção e promoção do DH. 

 A burocracia precisa ser diminuída para facilitar a adesão ao curso de pessoas que 

residem fora da sede da universidade, foi relatado a intensa preocupação e humanização dos 

professores e tutores com os participantes do curso, dada a heterogeneidade dos integrantes e 

as peculiaridades vivenciadas por cada um. 

 A vontade e determinação do grupo constituinte da especialização, também foi 

citado como facilitador da realização de todo o processo de implantação e continuidade sendo 

que o único receio do grupo é com o trabalho de conclusão de curso, devido a quantidade de 

pessoas inscritas, mas para solucionar este receio, são convidados mais professores que 

ajudarão na orientaçãodosTCCs.     

Almeida (2003) relata que houve uma reorientação do papel do professor com a 

exploração dos ambientes digitais, apontando o professor não somente como um transferidor 
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de conteúdo, mas sim um parceiro presente para solucionar as dúvidas individuais e 

acompanhando o crescer instrucional mais contíguo.      

 Sobre a plataforma na qual o curso está inserido, o Moodle, foram sugeridas 

algumas alterações pelos especialistas, a apresentação do menu de entrada foi um consenso 

que é clara e de fácil visualização, existe uma sequência lógica sobre os temas de interesse, a 

apresentação visual é adequada, o programa é de fácil execução, a navegabilidade é boa e 

permite interação entre os participantes, o único problema apontado foi quanto a velocidade 

de acesso, mas este problema já está sendo solucionado segundo o órgão responsável na 

universidade.   

 Os especialistas em conteúdo recomendaram algumas modificações no material 

do curso, a primeira sugestão está relacionada com os vídeos apresentados em todos os 

módulos, deveriam ser mais coesos e atuais, outro ponto é sobre acessibilidade do material 

dentro da plataforma, ocorre que a distribuição de alguns textos precisa ser melhorada, o uso 

de imagens necessita de padronização, segundo os avaliadores algumas imagens estão 

infantilizadas e finalizando, acerca da variedade de conteúdo os especialistas sugeriram maior 

disponibilização de material didático possibilitando acréscimo de imersão ao conteúdo. 

 Os achados encontrados neste estudo despertam considerações que possam servir 

como norteador para trabalhos futuros, contribuindo como um manual a ser seguido para 

outras instituições que desejam programar cursos relacionados aos DH nos níveis de 

graduação e pós-graduação, utilizando esta ferramenta satisfatória que se tornou o EaD 

alicerçada ao avanço da informática.  

 Destaca-se que este processo de avaliação dos módulos e do curso, foi um 

trabalho laborioso e que nunca deve ser cessado, pois avaliações continuas e modificações 

têm o objetivo de melhorar e atualizar sempre este conteúdo de  importância para toda a 

humanidade. 

 Pretende-se ao final da formação proposta, avaliar novamente esta capacitação 

profissional por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, na busca por um ensino 

(adequado) transformador e como forma de autoconstrução (consciente) do conhecimento dos 

educadores do magistério básico, fundamental e tecnológico. Para isso o egresso será 

acompanhado após o término do curso, com o intuito de verificar se houve incorporação dos 

conteúdos da formação na prática educativa dos professores do magistério básico. 

 Esta modalidade de ensino mediada pelo uso da informática possibilita maior 

abrangência geográfica e consequentemente maior propagação do conhecimento, antes 

enclausurado em grandes centros de estudo, hoje disperso em cada localidade do mundo. 
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8ANEXOS   

 

ANEXO A  

 

Módulo:Noções Básicas do Curso e do Sistema 

 

Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem por especialistas de conteúdo  

 

Após o conhecimento do módulo Noções Básicas do Curso e do Sistema responda 

os itens que se seguem: 

 

Itens avaliados  De 

acordo  

Não se 

aplica  

Em 

desacordo 

O conteúdo está bem distribuído e é acessível 

aos discentes  

   

O texto é apresentado de forma clara     

As informações apresentadas estão corretas e 

bem estruturadas  

   

O uso de imagens corresponde as informações 

do texto  

   

O conteúdo é variado e atinge ao objetivo do 

módulo  

   

Os exercícios são relevantes para reforço do 

conteúdo  

   

 

Observações: 
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Módulo:Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos 

 

Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem por especialistas de conteúdo  

 

Após o conhecimento do módulo: Direitos Humanos e Educação em Direitos 

Humanos, responda os itens que se seguem: 

 

Itens avaliados  De 

acordo  

Não se 

aplica  

Em 

desacordo 

O conteúdo está bem distribuído e é acessível 

aos discentes  

   

O texto é apresentado de forma clara     

As informações apresentadas estão corretas e 

bem estruturadas  

   

O uso de imagens corresponde as informações 

do texto  

   

O conteúdo é variado e atinge ao objetivo do 

módulo  

   

Os exercícios são relevantes para reforço do 

conteúdo  

   

 

Observações: 
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Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem por especialistas em informática  

 

Após o conhecimento do módulo: Noções Básicas do Curso e do Sistema 

responda os itens que se seguem:  

 

Itens avaliados  De 

acordo  

Não se 

aplica  

Em 

desacordo  

A apresentação do menu de entrada é clara e de fácil 

visualização?  

   

A apresentação das aulas segue uma sequência lógica 

e agradável, abordando os principais temas de 

interesse?  

   

A apresentação visual é adequada ao objetivo do 

estudo?  

   

O programa é de fácil execução?     

O acesso é rápido?     

Permite navegabilidade nos conteúdos?     

Utiliza de forma eficiente os recursos da plataforma?    

O ambiente facilita a interação e comunicabilidade?     

 

Observações: 
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Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem por especialistas em informática  

 

Após o conhecimento do módulo: Direitos Humanos e Educação em Direitos 

Humanos, responda os itens que se seguem:  

 

Itens avaliados  De 

acordo  

Não se 

aplica  

Em 

desacordo  

A apresentação do menu de entrada é clara e de fácil 

visualização  

   

A apresentação das aulas segue uma sequência lógica 

e agradável, abordando os principais temas de 

interesse 

   

A apresentação visual é adequada ao objetivo do 

estudo  

   

O programa é de fácil execução     

O acesso é rápido     

Permite navegabilidade nos conteúdos     

Utiliza de forma eficiente os recursos da plataforma     

O ambiente facilita a interação e comunicabilidade     

 

Observações: 
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ANEXO B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: Avaliação e 

implantação do curso “Educação em Direitos Humanos”:A busca pela excelência, em 

virtude de você ser membro do colegiado do curso de Especialização em Educação em 

Direitos Humanos, coordenada pelo mestrando Gustavo Henrique Bahia de Oliveira sob 

orientação da Professora Doutora Ana Catarina Perez Dias. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com o curso de Especialização em Educação 

em Direitos Humanos.  

O objetivo geral deste estudo será analisar a implantação do curso de especialização 

em Educação em Direitos Humanos, no ambiente virtual de aprendizagem com foco nos 

Direitos Humanos. Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: entrevista áudio gravada com duração de três horas, na qual você será 

questionado (a) sobre a implantação do curso de Especialização em Educação em Direitos 

Humanos. Esta entrevista será transcrita na integra para posterior análise. 

Os riscos relacionados com sua participação são constrangimento ao responder as 

questões, exposição das condições e dificuldades presentes para implementar o programa. 

Para minimizar o constrangimento a entrevista será realizada de forma individual e em local 

reservado a ser escolhido por você. Além disso, será mantido o anonimato e a gravação 

receberá um código de identificação que será restrito aos pesquisadores. 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos, pois os dados do 

presente trabalho serão utilizados objetivando contribuir na busca da excelência do curso. Os 

dados coletados contribuirão para aperfeiçoar o material no ambiente virtual de 
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aprendizagem, quanto à sua aplicabilidade no cotidiano escolar e sua sustentabilidade, como 

também na oferta continuada da educação em direitos humanos.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal.  Qualquer 

gasto financeiro da sua parte será ressarcido pelo responsável pela pesquisa. Não está previsto 

indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

Coordenador do Projeto: Gustavo Henrique Bahia de Oliveira  

Endereço: Rua Professor Aires nº50 Fátima Diamantina-MG  

Telefone: (38)8824-7725/(38)3532-6940 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba–  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu  

E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: Avaliação e 

implantação do curso “Educação em Direitos Humanos”:A busca pela excelência, em 

virtude de você possuir experiência na docência ou desenvolver laboro ou funções 

correlacionadas com a área de Direitos Humanos, coordenada pelo mestrando Gustavo 

Henrique Bahia de Oliveira sob orientação da Professora Doutora Ana Catarina Perez Dias. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador ou com a UFVJM.  

O objetivo geral deste estudo será analisar a implantação do curso de especialização 

em Educação em Direitos Humanos, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle 

com foco nos Direitos Humanos. Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) aos 

seguintes procedimentos: responder questões referentes à distribuição e compreensibilidade 

do conteúdo, facilidade na apresentação do conteúdo, exatidão das informações expostas, 

distribuição e coerência de imagens correlacionadas com as informações do texto, 

variabilidade de textos apresentados referentes aos objetivos do módulo, grau de profundidade 

e importância dos exercícios para reforço didático. Para isto você receberá uma senha, que 

permitirá o acesso à plataforma no ambiente virtual de aprendizado e, assim, poderá responder 

o questionário anexo, após análises dos módulos do curso. A senha é individual e ao final do 

estudo será desativada. O tempo para sua participação é de aproximadamente oito horas. É 

importante salientar que você terá acesso a qualquer hora no AVA e poderá realizar as 

avaliações no momento em que você julgar mais adequado. 

Os riscos relacionados com sua participação são constrangimento ao responder as 

questões e a sua identificação. Se houver constrangimento para responder alguma pergunta, 

será respeitado a sua recusa para responder qualquer questão e, além disso, o questionário será 

respondido por você em local da sua escolha. Para minimizar o risco da sua identificação será 

atribuído um código de identificação e as únicas pessoas que terão acesso a esses dados serão 

os pesquisadores.  
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Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos, pois os dados do 

presente trabalho serão utilizados objetivando contribuir na busca da excelência do curso. Os 

dados coletados contribuirão para aperfeiçoar o material no ambiente virtual de 

aprendizagem, quanto à sua aplicabilidade no cotidiano escolar e sua sustentabilidade, como 

também na oferta continuada da educação em direitos humanos.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Qualquer 

gasto financeiro da sua parte será ressarcido pelo responsável pela pesquisa. Não está previsto 

indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

Coordenador do Projeto: Gustavo Henrique Bahia de Oliveira  

Endereço: Rua Professor Aires nº50 Fátima Diamantina-MG  

Telefone: (38)8824-7725/(38)3532-6940 

 Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 

benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados 

da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba–  

Diamantina/MG CEP39100000 //Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu  

E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: Avaliação e 

implantação do curso “Educação em Direitos Humanos”:A busca pela excelência, em 

virtude de você possuir experiência na área de informática bem como programas 

informatizados de cunho didático, coordenada pelo mestrando Gustavo Henrique Bahia de 

Oliveira sob orientação da Professora Doutora Ana Catarina Perez Dias. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador ou com a UFVJM.  

O objetivo geral deste estudo será analisar a implantação do curso de especialização 

em Educação em Direitos Humanos, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle 

com foco nos Direitos Humanos. Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) aos 

seguintes procedimentos: responder questões referentes à facilidade na visualização e 

manuseio do menu inicial, sequência lógica e aprazível das aulas, correta apresentação visual, 

compreensibilidade na execução do programa, agilidade de acesso, navegabilidade no 

conteúdo, utilização de recursos da plataforma e ao ambiente e sua relação com a interação e 

comunicabilidade. Para isto você receberá uma senha, que permitirá o acesso à plataforma no 

ambiente virtual de aprendizado e, assim, poderá responder o questionário anexo, após 

análises dos módulos do curso. A senha é individual e ao final do estudo será desativada. O 

tempo para sua participação é de aproximadamente oito horas. É importante salientar que 

você terá acesso a qualquer hora no AVA e poderá realizar as avaliações no momento em que 

você julgar mais adequado. 

Os riscos relacionados com sua participação são constrangimento ao responder as 

questões e a sua identificação. Se houver constrangimento para responder alguma pergunta, 

será respeitado a sua recusa para responder qualquer questão e, além disso, o questionário será 

respondido por você em local da sua escolha. Para minimizar o risco da sua identificação será 

atribuído um código de identificação e as únicas pessoas que terão acesso a esses dados serão 

os pesquisadores.  
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Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos, pois os dados do 

presente trabalho serão utilizados objetivando contribuir na busca da excelência do curso. Os 

dados coletados contribuirão para aperfeiçoar o material no ambiente virtual de 

aprendizagem, quanto à sua aplicabilidade no cotidiano escolar e sua sustentabilidade, como 

também na oferta continuada da educação em direitos humanos.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Qualquer 

gasto financeiro da sua parte será ressarcido pelo responsável pela pesquisa. Não está previsto 

indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

Coordenador do Projeto: Gustavo Henrique Bahia de Oliveira  

Endereço: Rua Professor Aires nº50 Fátima Diamantina-MG  

Telefone: (38)8824-7725/(38)3532-6940 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba–  

Diamantina/MG CEP39100000 //Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu  

E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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Anexo C 

Aprovação pelo Comitê de ética na data de 06/04/2015 número - 1.007.633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


