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RESUMO  

 

O objeto do presente estudo é a avaliação do desempenho dos discentes na disciplina 

de Administração dos Serviços de Enfermagem (ASE). A educação a distância (EaD), 

favorecida pelas tecnologias da informação e comunicação, vem buscando alternativas 

para reverter o cenário da educação tradicional. Atualmente, busca-se uma educação 

dialógica e problematizadora, em que o professor, exercendo a função de mediador, irá 

contribuir para que o aluno construa o seu conhecimento. Os conceitos de interatividade e 

interação têm sua base teórica no processo de comunicação, mediado pela teoria 

interacionista/construtivista. O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho dos alunos 

de enfermagem, dos diferentes turnos, na disciplina de ASE, através das notas das 

verificações de aprendizagem obtidas pelos discentes quando oferecida na modalidade de 

ensino presencial e, atualmente, na modalidade de EaD. O estudo foi realizado com turmas 

de discentes que cursaram a disciplina, no segundo semestre de 2007 na modalidade 

presencial e no segundo semestre de 2009 na modalidade de EaD. De acordo com os 

resultados obtidos, a modalidade de ensino que apresentou melhor desempenho foi à 

distância. Verificou-se que a modalidade de ensino não influenciou no número de 

abandono. Em relação às reprovações na modalidade presencial constatou-se que 26,66 % 

dos alunos do turno da manhã estavam nesta situação e 5,17%, do turno da noite. Na 

modalidade EaD o percentual de reprovação período diurno foi de 22,00%, e no noturno 

foi de 26,41%. Neste sentido a modalidade EaD reprovou mais alunos do que a presencial, 

o que indica a necessidade de uma reconfiguração de manuseio de ferramentas, nas 

estratégias de avaliação e de tutoria na disciplina pesquisada, pois o que se espera do EaD 

é a otimização dos resultados de desempenho dos alunos. Concluo que a avaliação de 

desempenho do aluno em cursos de EaD exige considerações especiais para se obter dos 

alunos, não a capacidade de reproduzir ideias, informações ou pontos de vista, e sim 

desenvolver a autonomia crítica. Após um ano de sua implantação, necessita de um 

aperfeiçoamento, onde professores e alunos apontem as dificuldades e facilidades impostas 

pela plataforma, adequando o ambiente virtual para se chegar a uma avaliação processual 

eficaz das habilidades e competências propostas para formação do enfermeiro. 

 

 

 



 

 

 

Evaluation of student performance in the subject Administration Nursing Services in 

distance learning mode 

 

ABSTRACT 

The object of this study is to evaluate student performance in the subject of in  

Nursing Services Administration of (NSA). In distance learning mode (DLM), facilitated 

by information technology and communication, which has been seeking alternatives to 

reverse the traditional education scenario. Currently, a dialogical and problem-solving 

education is searched, in which the teacher, acting as a mediator, will help the students 

build their knowledge. The concepts of interaction and interactivity have their theoretical 

basis on the reporting process, mediated by interactional constructivist/ theory. The aim of 

this study is to analyze the performance of nursing students, in different shifts, in the 

subject of NSA their grades in the DLM. The study was conducted with students taking 

this course in the second half of 2007 presencial modality and the second semester of 2009 

in DLM. According to the results obtained, the mode of teaching with the best performance 

was at a distance. It was found that the type of education did not influence the number of 

abandonment. In relation to failures in the presencial modality was found that 26,66 % % 

of students in the morning were in this situation and 5.17% of night shift. DLM in the 

percentage of disapproval during the day was 22%, and the night was 26.41%. In this sense 

the DLM students flunked more than the face, which indicates the need for a 

reconfiguration of management tools, strategies for evaluating and mentoring in the 

discipline studied, for what is expected of the DLM is the optimization of results student 

performance. I conclude that the assessment of student performance in distance education 

courses requires special considerations to get the students, not the ability to reproduce 

ideas, information or views, but to develop critical autonomy. After a year of its 

implementation, needs improvement, where teachers and students indicate the difficulties 

imposed by the platform and facilities, adjusting the virtual environment to achieve an 

effective assessment of procedural skills and competencies proposed for nursing 

education.   
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1- INTRODUÇÃO 

 

O ser humano aprende em diferentes contextos e de diferentes maneiras. Educar, 

para a sociedade do conhecimento, é compreender que se deve investir na criação de 

competências considerando os estilos individuais de aprendizagem e os novos espaços de 

construção do conhecimento. Então, é fundamental que ações pedagógicas mais 

democráticas sejam, de fato, desenvolvidas. Ações que levem em consideração os estilos 

de aprendizagem dos estudantes e que, também, redimensionem os papéis do professor e 

do estudante.  

Estas ações determinam uma revisão das premissas filosóficas e epistemológicas 

que orientam as práticas educativas. Desta forma, espera-se que as tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) venham a ser incluídas como ferramentas à disposição de 

uma prática mais adequada às necessidades da sociedade contemporânea brasileira.  

Nesse contexto, ganha importância a construção de instrumentos de 

acompanhamento e parâmetros de avaliação, assim como diretrizes para o êxito de projetos 

dessa natureza. Tais esforços vêm sendo empreendidos em redes de colaboração. Porém, 

percebe-se que instituições de ensino e corpo docente precisam avançar na capacitação e 

manutenção de ferramentas de ensino com o uso das TIC que proporcionem um adequado 

processo de ensino e aprendizagem.  

A construção do conhecimento e sua aplicabilidade, por parte do corpo discente, 

ficam sujeitos às transformações que as TIC, de certa forma, têm trazido ao cenário 

educacional, através de todo o seu artefato tecnológico. Mesmo que o método de ensino 

seja o tradicional, presencial e de transmissão de conhecimento por um professor, a 

possibilidade de informação em tempo real e de experimentação em espaço virtual 

parecem coadunar com os pressupostos da educação a distância. 

Assim, este trabalho tem como ação investigativa a busca de uma alternativa como 

proposta real de avaliação autêntica e participativa, dinamizando o processo ensino-



 

 

 

aprendizagem com vistas à qualidade do ensino através de parceria estabelecida entre o 

professor-tutor e o estudante de cursos EaD. Esta se dará através da disciplina EaD, 

intitulada Administração dos Serviços de Enfermagem I, pertencente ao projeto 

pedagógico da Universidade Salgado de Oliveira, instituída no ano de 1997 e oferecida no 

modelo presencial até o segundo semestre de 2007. 

Relativamente o ensino da enfermagem, quer através do aparelho formal 

(faculdades, universidades e/ou instituições) quer na informalidade (treinamentos, 

capacitações, aperfeiçoamentos e outros), se discute o uso de ferramentas favoráveis ao 

preparo e formação dos profissionais de enfermagem na modalidade EaD, já que a 

construção de competências e aptidões estabelecidas para esta formação utiliza atributos 

humanos que se concentram na decisão e bom senso de ―gente que cuida de gente‖.   

Contudo, não se pode fazer uma leitura linear do processo de educação que se 

estabeleceu no ensino da enfermagem. Pode-se e deve-se avançar para uso de TIC e de 

modalidades de EaD, socializando o mais rápido possível conhecimentos adquiridos e  

fomentando novas possibilidades de aprendizado. 

Pensar formação de profissionais de enfermagem com qualidade, pressupõe-se 

estabelecer EaD de maneira eficiente. E essa eficiência, no que tange ao conhecimento 

construído e adquirido, pode ser aferida através de avaliações de aprendizagem que as 

ferramentas de TIC proporcionam ao aprendiz. 

Ao analisar o ensino da enfermagem nas instituições federais de ensino superior 

(IFES), concluiu-se que 27 cursos no Brasil ofereciam a modalidade EaD, e que muito 

embora os princípios da democracia norteiam o ensino superior, há uma discrepância na 

distribuição geográfica dos cursos entre os estados. E, a época não havia possibilidade de 

se perceber qual impacto este ensino proporcionava
(1)

. 

Na região sudeste, 15 IFES ofereciam a EaD em cursos de graduação, de pós-

graduação lato-sensu e de extensão. Porém, esta pesquisa não detalha a situação dos 

estados e de como as instituições a utilizam
(1)

. 

Atualmente, as escolas de ensino superior de enfermagem de caráter público no 

Estado do Rio de Janeiro, se limitam a 04 instituições. Das 32 escolas de enfermagem de 

todo o Estado, 28 delas são de caráter privado, fato que favorece o incremento de 

tecnologia de ponta, aquisição de insumos adicionais com maior frequência, sem trâmites 

burocráticos extensos como nas de caráter público
(2)

.   



 

 

 

Em 1988 o Ministério da Educação e Cultura (MEC), em parceria do Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP), através da Portaria n.
o
 511/88 constituiu um 

grupo de trabalho para elaborar uma proposta de Política Nacional de Educação a 

Distância, apresentada em 1989. O INEP criou uma Coordenadoria de Educação a 

Distância, e a Associação Educacional Salgado de Oliveira (ASOEC) criou o programa 

Novo Saber (Parecer CFE n.
o
 630/89), oferecendo especialização a distância num modelo 

semidireto de EaD, nas áreas de administração educacional, supervisão educacional, 

planejamento educacional e língua portuguesa, para os estados de Goiás, Maranhão, 

Espírito Santo e Ceará. Em 1996, com atuação também nas áreas de Administração, 

Biologia, Educação Física, Letras, História E Direito, alcançava 8.626 alunos, em 83 

municípios de 17 estados brasileiros
(3)

. 

Então, a Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), ex - ASOEC, uma 

instituição privada, há trinta e quatro anos no mercado educacional do ensino superior, 

com sede no município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, tem bastante 

experiência na modalidade EaD e no uso de TIC. 

Atualmente, esta instituição tem, aproximadamente, oito mil alunos somente na 

sede e, 40 mil em média, nos demais campi localizados em diferentes estados do Brasil. 

Dos dezoito cursos oferecidos, nas diversas áreas do saber (saúde, educação, jurídica e 

empresarial), parte das disciplinas destes cursos já são oferecidas na modalidade 

semipresencial. Ainda oferece 100% a distância os cursos superiores em História, 

Administração de Empresas e Geografia. 

A UNIVERSO criou sua própria plataforma, com o apoio de uma equipe de 

especialistas na área e atualmente as disciplinas ofertadas EaD são: Administração de 

Empresas, Administração de Sistemas de Informação, Administração dos Serviços de 

Enfermagem I, Antropologia Cultural, Atividade Física e Saúde, Bioestatística, Dinâmica 

da Aprendizagem, Direito Ambiental, Direito do Consumidor, Direito Empresarial, 

Ecologia 1, Economia 1, Epistemologia da Docência, Estatística Aplicada, Filosofia e 

Lógica, Fundamentos da Nutrição Clínica e Coletiva, Fundamentos das Ciências Sociais e 

Humanas 1, Fundamentos Históricos, Filosóficos e Metodológicos da Fisioterapia, 

Fundamentos Legais e Normativos da Educação, Gestão Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável, Língua Portuguesa I,  Língua Portuguesa II, Literatura e Cultura, Literatura 

Infanto-Juvenil, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia e Auto-Desenvolvimento, 



 

 

 

Psicologia Jurídica, Psicopedagogia, Sociologia Aplicada e Técnicas de Estudo e Pesquisa.  

Vale ressaltar que o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da referida 

instituição foi criado por uma equipe de profissionais composta de: web designer, analistas 

de sistemas, pedagogos e profissionais da área de administração de empresas que tinham 

como propósito a criação de um ambiente dinâmico, interativo, cooperativo e 

fundamentado em uma abordagem construtivista. 

É comum algumas instituições fundamentarem sua proposta pedagógica nas 

abordagens interacionista e/ou construtivista. Ao se propor uma perspectiva construtivista, 

é necessário enfatizar que a aprendizagem deve ser entendida como um processo de 

construção de relações, em que o aprendiz, como ser ativo na interação com o mundo, é o 

responsável pela direção e significado do aprendizado
(4)

.  

O aprendizado, a partir de uma perspectiva construtivista, é dialógico, interacional 

consigo mesmo e/ou com outros. Portanto, propiciar práticas colaborativas que propiciem 

essa construção do conhecimento não é tarefa fácil de executar. Faz-se necessário repensar 

a proposta educacional como um todo, inclusive no que tange ao processo de avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. A proposta educacional deve deixar de ser meramente 

informativa e transmissiva, partindo para uma atividade envolvente e estimulante.  

Os AVA, que hoje fazem parte da proposta da educação a distância precisam 

acompanhar os paradigmas epistemológicos da educação atual, que tem como uma das 

suas vertentes o desenvolvimento de competências e habilidades. Não basta reunir recursos 

tecnológicos de última geração e continuar fazendo do ensino-aprendizagem um processo 

de transmissão e alienação. É preciso criar um ambiente que favoreça a aprendizagem 

significativa ao aluno, disponibilizando as informações pertinentes de maneira organizada 

e motivadora. Não podemos entender o AVA somente como um conjunto de ferramentas 

tecnológicas ou um conjunto de páginas web. 

Deve-se priorizar o trabalho colaborativo, buscando interatividade entre os 

participantes do processo, provocando desafios que favoreçam a construção do 

conhecimento e principalmente promovendo uma avaliação justa, sistemática e coerente.  

Diante dos estudos realizados sobre avaliação de desempenho, percebe-se que 

podem ser usadas como uma sugestão para democratização do processo ensino 

aprendizagem na EaD, contribuindo para a efetividade do crescimento do estudante, já que 

são consideradas ferramentas que proporcionarão um esclarecimento aos alunos sobre os 



 

 

 

critérios estabelecidos para cada avaliação estipulada. 

A avaliação de desempenho do aluno em cursos de EaD exige considerações 

especiais por dois motivos: primeiro porque um dos objetivos fundamentais desta 

modalidade deve ser a de obter dos alunos não a capacidade de reproduzir idéias, 

informações ou pontos de vista e sim desenvolver a autonomia crítica do aluno, frente às 

situações concretas que se apresentem; segundo porque, no que tange a EaD, o aluno não 

conta com a presença física do professor, sendo necessário desenvolver um método de 

trabalho que oportunize a confiança, possibilitando-lhe a elaboração de seus próprios 

juízos, mas também a capacidade de analisá-los
(5)

.  

         Desta forma, a partir da experiência no ensino da enfermagem, se pode perceber que 

o ensino na modalidade de EaD cada vez mais se impõe na construção do conhecimento 

científico agregado às evidências que a ciência do cuidar propõe-nos diversos contextos 

sócio-histórico e culturais. 

A possibilidade de formação, capacitação e preparo dos profissionais de saúde com 

qualidade para atuação no sistema único de saúde (SUS), exige um incremento na 

educação permanente e continuada, sem detrimento da interrupção dos serviços que eles 

prestam à comunidade. Sendo assim, cada vez mais o ensino da enfermagem no Brasil 

tende a adotar a EaD, permitindo abrangência de troca de saberes e avaliações da aquisição 

desses a distância e em tempo real de atualização de conhecimentos científicos. 

 

 

OBJETIVOS  

O trabalho de pesquisa proposto teve como objetivo geral analisar o desempenho dos 

alunos de enfermagem, dos diferentes turnos, na disciplina de Administração dos Serviços 

de Enfermagem I, através das notas das verificações de aprendizagem obtidas pelos 

discentes quando ela era oferecida na modalidade de ensino presencial e, atualmente, na 

modalidade de ensino a distância, no curso de enfermagem da Universidade Salgado de 

Oliveira. 

E como objetivos específicos: levantar os desempenhos dos alunos na modalidade 

presencial e a distância, através das médias obtidas nas verificações de aprendizagem na 

disciplina Administração dos Serviços de Enfermagem I; comparar os desempenhos dos 

alunos através das verificações de aprendizagem de diferentes turnos e avaliar o alcance 



 

 

 

dos objetivos propostos pela disciplina, correlacionando-os com os tipos de atividades 

propostas para uma verificação real e autêntica da aprendizagem.  

 

JUSTIFICATIVA 

A EaD, favorecida pelas tecnologias da informação e comunicação, vem buscando 

alternativas para reverter o cenário da educação tradicional, em que o professor é o 

centralizador, focando a transmissão de conteúdos programáticos.  

Atualmente, busca-se uma educação dialógica e problematizadora, em que o 

professor, exercendo a função de mediador, irá contribuir para que o aluno construa o seu 

conhecimento.  

Na EaD, o fórum é uma interface que contribui satisfatoriamente para comunicação 

entre os participantes do processo educacional (alunos e professores), possibilitando a 

interação entre os mesmos e colaborando para significativas trocas de informação e 

reflexão.  

Entretanto, essa é uma ferramenta ainda pouco explorada por parte dos 

dinamizadores.  Consequentemente, sem a participação efetiva dos alunos, que muitas 

vezes não conhecem os critérios de julgamento para avaliação desta atividade, torna-se 

inviável a melhoria do processo de avaliação do ensino que se propõem realizar. Dessa 

forma, este estudo ao levantar e correlacionar os desempenhos dos alunos na modalidade 

presencial e a distância poderá contribuir para avaliar o alcance dos objetivos propostos 

pela disciplina em questão.   

Com a proposta de dinamizar o processo de EaD, viabilizando uma avaliação, 

pretende-se a partir dos resultados obtidos a promoção de prática colaborativa e 

comparativa institucional, apontando caminhos alternativos de avaliação oferecida ao 

ensino a distância para melhoria do uso de tecnologias de informação.    

 A abrangência de tal estudo depreende de uma reflexão da lacuna existencial nos 

cursos de enfermagem em relação à testagem da aquisição de competências do alunado, no 

que se refere a habilidade que ele adquire no saber fazer o cuidado de enfermagem através 

do ambiente virtual. Desta forma, este estudo terá grande contribuição para as IES que ao 

utilizarem ambiente virtual poderão melhorar sua capacidade de verificação da 

aprendizagem obtida pelos usuários da TIC.  

 



 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

        Foram formuladas as seguintes questões para nortear esta pesquisa: 

a) A modalidade de ensino oferecida na disciplina influenciou o desempenho dos 

alunos?   

b) Em qual modalidade de ensino o desempenho dos alunos foi melhor, na presencial 

ou a distância? 

c) O turno (manhã/noite) em que o aluno estudou influenciou em seu desempenho na 

disciplina?  

d) A modalidade de ensino influenciou no número de abandono, reprovações e 

aprovações em relação à disciplina em questão? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1- Evolução Histórica da Educação a Distância 

Desde o século XIX o ensino a distância, com o uso do correio para a transmissão 

de informação, entre agentes de instruções e aprendizes, tem funcionado como alternativa à 

educação formal e presencial. 

Entretanto, o entendimento da EaD suscita muitas dúvidas no que se refere à 

adequação de seu uso e formas de avaliação. Isto ocorre porque no meio acadêmico há 

divergências conceituais para este termo. As primeiras abordagens conceituais 

qualificavam educação a distância ―pelo que ela não era‖ já que faziam uma comparação 

imediata da EaD com a educação presencial, também chamada de educação 

convencional
(6)

. 

Porém, no Brasil, os processos de ensino de toda a formação superior privilegiam a 

educação direta ou ―face-a-face‖, onde o professor, presente em sala de aula é figura 

central. No que se refere ao ensino da enfermagem percebe-se um avanço tecnológico 

ainda tímido, onde o aluno ―precisa‖ aprender com o professor e ele (o professor) ―deve 

verificar in loco‖ para avaliar: como, quanto e de que forma o discente aplica o que 

aprendeu.  

Desta forma, não sendo a educação convencional, a modalidade de EaD assusta e, 

por vezes, ganha falso entendimento levando à instituição de ensino superior a 

inadequação de sua utilização.  

Destacam-se alguns conceitos para reflexão do que vem a ser EaD: 

1. Caracteriza-se EaD como uma forma sistematicamente organizada de auto-estudo 

onde o aluno se instrui a partir do material de estudo que lhe é apresentado, e seu 

acompanhamento e supervisão é feito por um grupo de professores, utilizando-se 



 

 

 

meios de comunicação capazes de vencer longas distâncias
(7)

.  

2. Acrescentava educação/ensino a distância, e afirmava ser um método racional de 

compartilhar conhecimentos, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão 

do trabalho e de princípios organizacionais, bem como pelo uso extensivo de meios 

de comunicação, especialmente para reproduzir materiais técnicos de alta 

qualidade
(7)

. Assim, torna-se possível instruir um grande número de estudantes ao 

mesmo tempo, enquanto esses materiais durarem. É uma forma industrializada de 

ensinar e aprender. 

3. A EaD pode ser definida como a família de métodos instrucionais onde as ações 

dos professores são executadas à parte das ações dos alunos, incluindo situações 

continuadas que podem ser feitas na presença dos estudantes. A comunicação 

professor aluno deve ser facilitada por meios impressos, eletrônicos, mecânicos ou 

outros
(7)

. 

4. O termo educação a distância refere-se a várias formas de estudo, de 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 se beneficia 

do planejamento, direção e instrução da organização do ensino
(7)

. 

Algumas posições podem ser tomadas a respeito desta modalidade de ensino, ao 

definir os elementos centrais dos conceitos de EaD quais sejam: a separação física entre 

professor e aluno, que distingue o EaD do ensino presencial; a influência da organização 

educacional (planejamento, sistematização, plano, projeto e organização rígida), que a 

diferencia da educação individual; o uso de meios técnicos de comunicação, usualmente 

impressos, para unir o professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos; a 

comunicação de mão-dupla, onde o estudante pode beneficiar-se da iniciativa no diálogo; a 

possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização; e a 

participação de uma forma industrializada de educação, potencialmente revolucionária
(7)

. 

Então, a enfermagem não pode ficar a margem dos avanços que esta modalidade de 

ensino permite. Contudo, a construção de projetos pedagógicos e a configuração curricular 

devem assegurar ao aluno estrutura suficiente que permita sua inserção no mundo digital e 

virtual para promoção de conhecimento científico. Este é abstraído das competências e 

habilidades propostas para a formação do profissional através dos projetos.  

A EaD é uma modalidade educacional que permite ao aluno a administração de seu 



 

 

 

tempo, de sua autonomia para desenvolver aquilo que lhe é proposto, no período temporal 

que achar ser o ideal para si. Além dessas possibilidades o aluno também pode trocar 

conhecimento com seus pares, diálogos com seus professores e acumulação de um maior 

número de informações acessíveis, respeitando-se as limitações temporais impostas pelos 

cursos
(8)

. 

A EaD é parte de um processo de inovação educacional mais amplo, que se 

caracteriza pela integração de novas TIC
(9)

. Mas, não é incomum, ainda, encontrarmos 

docentes nas instituições de ensino superior em defasagem com o contexto tecnológico, 

promovendo o descrédito no processo ensino-aprendizagem através da EaD.  

Entretanto a EaD, mostra-se como uma estratégia adequada e eficiente para 

educação do adulto já inserido no mercado de trabalho e com experiência acumulada. 

Facilitando assim, o acesso ao saber a um grande contingente de alunos
(10)

. 

Com base nas contribuições que as TIC trouxeram ao cenário educacional e, diante 

do incentivo da Portaria de n.º 2.253 do Ministério da Educação e da Cultura (MEC) de 18 

de outubro de 2001, publicada pelo Diário Oficial da União em 19 de outubro de 2001
(11)

, 

que no artigo 1º deu autorização para que as instituições de ensino superior introduzissem, 

na organização pedagógica e curricular dos seus cursos superiores reconhecidos, a oferta 

de 20% de disciplinas que utilizassem método semipresencial, algumas instituições de 

ensino superior começaram a propor a EaD. 

Porém, foi através do Decreto n.
o  

2.494, de 10 de fevereiro de 2004, que o  MEC, 

conceituou a EaD, em seu artigo 1º como uma forma de ensino que possibilita ao aluno a 

auto-aprendizagem por intermédio de recursos didáticos organizados, apresentados 

didaticamente em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 

combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação
(12)

.  

Nas últimas décadas, a EaD tem sido impulsionada pelo uso das tecnologias 

tradicionais de comunicação como o rádio e a televisão associados aos materiais impressos 

enviados pelo correio, o que favoreceu a disseminação e a democratização do acesso à 

educação em diferentes níveis, permitindo o atendimento às grandes massas. 

Atualmente, as novas perspectivas trazidas para a EaD pelas TIC basicamente em 

função das facilidades de: design instrucional e produção sofisticados; rápida emissão e 

distribuição de conteúdos; interação com informações, recursos e pessoas tem 

redimensionado o desenho dos cursos oferecidos nesta modalidade.  



 

 

 

As abordagens de EaD, por meio de redes telemáticas, podem ser de três tipos: 

broadcast, virtualização da sala de aula presencial  e o ―estar junto‖ virtual
(13)

.  

Através do broadcast, a tecnologia computacional é utilizada para ―entregar a 

informação ao aluno‖ como ocorre com o uso das tecnologias tradicionais de comunicação 

como o rádio e a televisão. Já a virtualização da sala de aula se dá quando as redes 

telemáticas são utilizadas para repetir os modelos usados nas salas de aula presenciais, ou 

seja, a mera transferência para o meio virtual do modelo do espaço-tempo da aula 

presencial. Porém o ―estar junto‖ virtual, ou aprendizagem assistida por computador 

(AAC), é aquela que explora a potencialidade interativa das TIC, viabilizadas pela 

comunicação multidimensional, que aproxima os emissores dos receptores dos cursos, 

permitindo a criação de condições de aprendizagem colaborativa
(14)

.  

Os sistemas computacionais permitem a apresentação de informação de forma 

organizada e no momento apropriado, assim como o desenvolvimento de interações e 

elaboração de produções, estes são chamados ambientes virtuais de colaboração e 

aprendizagem, são elaborados a partir de um grupo de pessoas que utilizam softwares 

específicos para a comunicação a distância mediada pelas tecnologias do conhecimento. As 

interações entre pessoas e objetos de conhecimento são propiciadas pela mediação das 

tecnologias e de um professor orientador
(19)

.  

Participar de um ambiente virtual significa atuar nesse ambiente, expressar 

pensamentos, tomar decisões, dialogar, trocar informações e experiências e produzir 

conhecimento
(19)

. Cada sujeito faz seu próprio caminho, na busca de informações. Ao 

apropriar-se da informação, o sujeito a transforma em uma nova representação. Embora os 

caminhos sejam individuais, os ambientes virtuais propiciam trocas e transformações que, 

de certa forma, atingem os grupos que neles interagem. 

Nessa abordagem de EaD, ensinar é organizar situações de aprendizagem, planejar 

e propor atividades, identificar as representações do pensamento do estudante, atuar como 

mediador e orientador, fornecer informações relevantes, incentivar a busca de distintas 

fontes de informações, realizar experimentações, provocar a reflexão sobre processos e 

produtos, favorecer a formalização de conceitos, enfim criar ambientes colaborativos que 

venham a favorecer a aprendizagem. 

Sob esta ótica ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento de uma 

cultura tecnológica que promova a atuação dos profissionais em ambientes virtuais. É 



 

 

 

necessário para tanto que se estruturem equipes interdisciplinares constituídas por 

educadores, profissionais de design, programação e desenvolvimento de ambientes 

computacionais para EaD, com competência na criação, gerenciamento e uso desses 

ambientes. 

A educação em ambientes virtuais possibilita o rompimento com as distâncias 

espaços-temporais e tem a possibilidade de viabilizar a interatividade, a recursividade, 

assim como múltiplas interferências, conexões e caminhos, não ficando restrita à difusão 

de informações e tarefas inteiramente pré-definidas. Desta forma, a EaD é um sistema 

aberto, com mecanismos de participação e descentralização flexíveis, com regras de 

controle discutidas pela comunidade e decisões tomadas por grupos interdisciplinares
(16)

.  

Ao se tratar de EaD, a flexibilidade de tempo e espaço é favorecida, diante das 

diversas ferramentas que possibilitam o acesso ao programa de estudo e a interação entre 

professor e aluno. A frequência em um espaço físico, com dias e horários determinados, 

com a figura formal e explícita do professor comandando o processo deixa de existir. A 

aprendizagem mediada por um ambiente virtual possibilita o acesso a várias fontes de 

informações e conhecimentos, socializando conteúdos através das formas de comunicação 

síncrona e assíncrona.  

Atualmente, com a evolução da EaD levou à criação dos AVA ou Learning 

Management Systems (LMS – sistemas de gerenciamento de aprendizagem), disponíveis 

no ―mercado educacional‖, alguns desenvolvidos por empresas privadas e outros por 

empresas institucionais, que são ambientes propícios ao desenvolvimento de atividades 

pedagógicas. Podemos citar como exemplos que já se destacam a plataforma em LMS, 

TelEduc, MOODLE, Blackboard, AulaNet e o WebCT entre outros. Estes ambientes 

disponibilizam ao usuário, professor tutor e aluno, vários recursos que podem ser utilizados 

como estratégias de ensino. Fazem parte destes recursos o chat, o fórum, e-mail, listas de 

discussão, blogs e teleconferência
(17)

. 

Vale ressaltar que a proposta educacional, mesmo na modalidade a distância, com 

ou sem apoio da internet, precisa estar fundamentada e sustentada em uma base 

epistemológica. A potencialidade das TIC, quando ancorada a uma dessas bases, fortalece 

o contexto educacional, proporcionando uma abordagem dialógica e problematizadora. 

Sendo assim, é preciso que, nos atuais ambientes virtuais de aprendizagem, sejam criadas 

estratégias de ensino que estimulem a mobilização de recursos cognitivos para que o aluno 



 

 

 

desenvolva habilidades, atitudes e competências pertinentes e necessárias a sua ação na 

sociedade.  

No cenário do século XXI, em função da revolução provocada pela informática, 

surge uma demanda de formação de recursos humanos cada vez mais dissociados de 

espaços de sala de aula, cujos desdobramentos sociais provocam uma revisão das políticas 

públicas no campo da educação, tanto sob o ponto de vista da universalização do ensino 

quanto sobre sua qualidade. Assim desenha-se uma sociedade em que produzir e consumir 

informações e bens culturais depende, em grande medida, do acesso e da proficiência em 

tecnologias da informação e da comunicação em suas diversas facetas. É natural e, ao 

mesmo tempo desejável, que os sistemas educativos façam, também, uma revisão de seus 

modelos, pressupostos e procedimentos de ensino
(18)

. 

Vários são os aspectos nos quais a educação e as tecnologias se encontram para 

gerar novidades que podem contribuir com o que se entende por ―qualidade na educação‖. 

No campo da educação, as TIC têm sido a grande base para modalidades educacionais e 

interfaces já difundidas e conhecidas como: e-learning, comunidades virtuais de 

aprendizagem; objetos de aprendizagem, recursos de acompanhamento e avaliação; 

recursos de publicação e de autoria para alunos e professores, divulgação de estudos e 

textos científicos e didáticos e livre circulação de informação. 

Entretanto, ainda há muito que questionar, construir, refletir, experimentar e 

sistematizar para que as TIC concretizem, na escola, as promessas que anunciam. Os 

responsáveis pelas políticas públicas educativas vêm fazendo, em maior ou menor escala, 

investimentos de infra-estrutura, capacitação docente e produção de conteúdos digitais 

educativos, em decorrência ampliando a compreensão de sua importância no 

desenvolvimento humano e social das futuras gerações. 

Com a notada influência das TIC sobre os meios de produção e comunicação, há 

eminente necessidade da inserção delas no cotidiano escolar. Porém, não podemos ser 

ingênuos ao ponto de pensar que as TIC poderão ser a panacéia para uma escola em crise, 

pois elas não passam de ferramentas de ensino e, como tal, tanto podem ser usadas para 

novas práticas pedagógicas mais centradas no aluno, como podem servir apenas para 

transmitir conhecimentos, seguindo um modelo tradicional, em que o professor e os 

conteúdos programáticos ocupam o centro do processo educativo.  



 

 

 

É evidente que essas tecnologias não substituirão de imediato, as atuais, mas 

provocarão mudanças profundas na forma como se constitui a dinâmica do ensino; tudo 

depende da pedagogia de base que inspira e orienta estas atividades: a inovação ocorre 

muito mais nas metodologias e estratégias de ensino do que no uso puro e simples de 

aparelhos eletrônicos
(19)

. 

As TIC, ao mesmo tempo em que inserem grandes potencialidades de criação de 

novas formas mais performáticas de mediatização, proporcionam maior complexidade à 

mediatização no processo ensino-aprendizagem. Características como simulação, 

virtualidade, acessibilidade à superabundância e extrema diversidade de informações 

trazidas para a prática pedagógica pelas TIC são totalmente novas e demandam concepções 

metodológicas muito diferentes daquelas metodologias tradicionais de ensino, baseadas 

num discurso científico linear, cartesiano e positivista. Sua utilização com fins educativos  

exige mudanças radicais nos modos de compreender o ensino e a didática
(20)

. 

 

2.2-  A Educação a Distância no Ensino de Enfermagem 

Com o advento das tecnologias da informação e comunicação, como apoio ao meio 

educacional, o ensino da enfermagem vem sendo impulsionando na construção de 

inúmeros recursos, como: softwares, cursos na web, criação de sites de informação, 

revistas eletrônicas, entre outros, buscando incorporá-los como estratégia para a 

capacitação dos profissionais na compreensão, no manuseio e emprego dessas tecnologias. 

O ensino de enfermagem na sociedade atual, na qual novas tecnologias surgem a 

todo o momento, torna-se um desafio aos professores que se propõem a desenvolver 

projetos de aprendizagem que visam o aprendizado e a problematização do cotidiano e a 

refletir com crítica. Neste contexto, a educação a distância assistida por computador se 

destaca, pois possibilita soluções de aprendizado além dos paradigmas do ensino 

tradicional: ela possibilita a interação constante entre os sujeitos, as tecnologias e o 

aprendizado
(21)

. 

A escola de enfermagem, nos últimos anos, tem se instrumentalizado para 

disponibilizar programas de capacitação pessoal na modalidade a distância, tanto no que 

diz respeito à preparação de seu corpo docente, quanto à adequação tecnológica, como 

mais uma alternativa para responder a uma demanda social estabelecida na área da saúde, 

em especial, para o pessoal de enfermagem. 



 

 

 

A educação a distância poderá ser realmente ―distante‖ se for fornecida através de 

textos, rádio, televisão ou programas de computador a um aluno isolado que possui pouca 

ou nenhuma interação com o instrutor ou seus colegas. Entretanto, as tecnologias atuais de 

informação permitem um alto poder de interação entre os participantes em um ambiente de 

aprendizagem através da internet
(21)

. Assim, considerando que, se é possível conviver, 

interagir e cooperar num ambiente virtual, onde a distância pode ser transposta. 

Na enfermagem, o EaD já tem sido bastante utilizado em outros países. No entanto, 

no Brasil ainda são tímidas as atividades relacionadas a essa modalidade educacional e, 

portanto, iniciativas como as tomadas nesse estudo podem ser consideradas pioneiras e 

sujeitas a todas as dificuldades e limitações que os pioneiros podem sofrer. 

No ensino de enfermagem, a aplicação de AVA no ensino de enfermagem tem sua 

trajetória apoiada no advento do computador, nas universidades americanas, tornando 

possível o oferecimento de cursos de mestrado, de educação continuada, de graduação e 

outros, parcial ou inteiramente a distância, em várias universidades e é uma estratégia 

aceita e estimulada pela Associação Americana de Escolas de Enfermagem
(22-25)

.  

As experiências canadenses e americanas descrevem o desenvolvimento de cursos 

de enfermagem a distância ou semipresenciais com o uso de ambientes virtuais compostos 

por videoconferência, softwares, sites, chats, entre outros recursos
(26-30)

. 

Na Austrália, se têm uma experiência descrita de disciplina para alunos de 

graduação de enfermagem através da internet, utilizando o WebCT, onde a autora relatou a 

experiência que não é de uma especialista, mas de alguém que está iniciando a integrar a 

tecnologia como recurso educacional
(31)

. 

A enfermagem coreana também tem experiência com o ensino a distância através 

da internet, sendo a efetividade do programa considerada positiva
(32)

. 

Estas pesquisas internacionais propõem modelos educacionais centrados no aluno e 

indicam a importância do planejamento e definição dos objetivos educacionais, bem como 

da adequação das atividades e das formas de interação e do acompanhamento do progresso 

do aluno, visando a propiciar maior aproveitamento e satisfação do aluno no curso. 

No Brasil a EaD, na área da saúde, especificamente na enfermagem, surgiu da 

emergente necessidade de formar recursos humanos adequados às demandas do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), oferece cursos 

de atualização em enfermagem em nefrologia através da internet. O DATASUS inicia a 



 

 

 

utilização da EaD para a capacitação de recursos humanos das secretarias estaduais e 

municipais de saúde para a absorção dos sistemas de informação. 

O Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da área de Enfermagem 

(PROFAE) está oferecendo curso de especialização em educação profissional na área da 

saúde, dirigido aos enfermeiros que exercem a docência nos cursos de educação 

profissional e utiliza essencialmente a modalidade de educação a distância. É ofertado em 

todo o território nacional por instituições de âmbito estadual ou regional, com experiência 

em ensino de saúde. A operacionalização é exercida por uma coordenação técnico-

pedagógica a cargo do programa de educação a distância - EaD/ENSP/FIOCRUZ
(33)

. 

Todavia a literatura brasileira ainda é pobre em descrições de experiências de 

ensino a distância na enfermagem nacional, embora reconhecida como uma estratégia 

educacional que deva ser empregada. Esse fato justifica a necessidade de investimentos em 

pesquisas nessa área uma vez que um número crescente de organizações começa a fazer 

uso dos métodos de comunicação eletrônica e isso tem transformado a informática em uma 

parte importante do currículo em todos os níveis. Outra razão é familiarizar os 

profissionais de enfermagem para a busca e a utilização consciente de informações via 

internet, pois é recomendável que estes profissionais aprendam mais acerca dessa 

tecnologia e a utilizem como forma de comunicação com seus pares, orientação de 

pacientes, coordenação de grupos de auto-ajuda, atualização profissional, entre outras 

possibilidades oferecidas pela rede. 

Nessa perspectiva, em relação a graduação temos estudos que utilizando a internet 

como meio de ensino de uma disciplina, comparam dois grupos de alunos que cursaram 

um módulo de fisiopatologia no curso de graduação em enfermagem, identificando que o 

desempenho dos alunos que cursaram a disciplina na modalidade EaD, equiparava-se aos 

alunos da classe tradicional. A grande dificuldade encontrada foi o problema de acesso do 

aluno ao curso EaD, levando as autoras a refletir em sobre a importância do acesso do 

aluno e o sucesso da estratégia de ensino
(34)

. 

Assim, percebe-se uma evolução da aplicação dos recursos tecnológicos no ensino 

de enfermagem passando da adoção de uma abordagem instrucional utilizando instrução 

assistida por computador, evoluindo ao emprego de ambientes virtuais de suporte ao 

ensino. 



 

 

 

Cabe salientar, ainda, que nesses estudos, verifica-se o predomínio de abordagens 

voltadas à capacitação do enfermeiro na área da assistência de enfermagem, mas a área de 

Administração em Enfermagem é pouco privilegiada. 

Na temática de gerenciamento de pessoal, existe um trabalho que aborda o 

planejamento da escala de pessoal de enfermagem com base em um website, visando a 

auxiliar o aluno de graduação em enfermagem, e o enfermeiro a elaborar uma escala 

mensal por meio de uma simulação virtual
(35)

.  

Tem-se ainda um estudo que embora não tenha desenvolvido um produto, propõe o 

uso de ambientes mais planejados ao ensino de administração em enfermagem, propondo o 

uso das TIC, por meio de sites e CD-ROM
(36)

. 

Esta autora analisa os vários aspectos necessários ao ensino mediado por tecnologia 

em administração em enfermagem e aponta as vantagens que poderia acarretar para a 

formação do aluno. Além de identificar, também, a necessidade de adotar abordagens mais 

centrada no aluno e um ambiente mais rico e estimulante, utilizando tecnologias 

educacionais de modo integrador, instigando e questionando possibilidades a serem 

desenvolvidas no ensino de administração em enfermagem do curso de graduação em 

enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
(36)

.  

Encontra-se na literatura acadêmica, vários trabalhos direcionados à construção de 

sites, voltados à educação continuada em enfermagem com avaliações muito positivas, mas 

que não possuem continuidade após sua defesa ou apresentação à comunidade
(17)

.  

Enfocam, ainda, a preocupação com as desistências e falta de participação ativa dos 

alunos no processo ensino-aprendizagem, propondo maior acompanhamento desses 

aspectos durante o curso. Também da não aceitação de alunos e muitos docentes, pois as 

ideias do ensino tradicional são fortes em nossa sociedade. 

Portanto são necessários mais estudos na área de EaD, pois o curso de graduação 

em enfermagem é aquele que na saúde se tem maior procura nos últimos anos segundo o 

INEP em todo o país, sendo responsável pela formação da maioria dos profissionais que 

atuam na área de saúde. Apesar do ensino a distância está rompendo barreiras, ainda não 

existe um curso de nível superior em enfermagem que possa ser realizado 100% através do 

sistema EaD. 

 

 



 

 

 

2.3- As Mediações Pedagógicas  

O docente atual não é mais definido como um simples repassador ou transmissor de 

conteúdos, mas como um mediador da aprendizagem de seu aluno. A expressão ―mediação 

pedagógica‖ se refere, em geral, ao relacionamento professor-aluno na busca da 

aprendizagem como processo de construção de conhecimento, a partir da reflexão crítica 

das experiências e do processo de trabalho. 

Mediação pedagógica é a atitude, o comportamento do professor que se coloca 

como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que ativamente colabora 

para que o aprendiz chegue aos seus objetivos, como uma ponte rolante entre o aprendiz e 

a aprendizagem, observando-se a relação dialógica, a troca de experiências, o debate e a 

proposição de situações
(37)

. 

Na relação presencial, é o professor quem atua como mediador pedagógico entre a 

informação passada e a aprendizagem por parte dos alunos. Já nos sistemas de educação a 

distância a mediação pedagógica caracteriza-se por ser um processo composto por duas 

mediações: a mediação humana e a mediação tecnológica, imbricadas uma na outra. A 

primeira pelo sistema de tutoria, a segunda pelo sistema de comunicação que está a serviço 

da primeira para viabilizar a mediação pedagógica
(37)

.  

A mediação pedagógica, resultante da concepção planejada entre estas duas 

mediações, é potencializada pela convergência digital que disponibiliza acesso e 

portabilidade por meio de dispositivos de comunicação síncrona e assíncrona, cada vez 

mais integrados, velozes e potentes. 

As tecnologias da comunicação utilizadas na EaD oferecem diversas linguagens 

que favorecem a aprendizagem. As linguagens oral, escrita, audiovisual e multimídica, 

fazem-se presente de modo a facilitar a aprendizagem, tornando o processo mais 

desafiador, por um lado, e, por outro, sintonizado com a base social e tecnológica de nossa 

sociedade, o que ativa matrizes culturais e abre  perspectivas para a EaD. Além das 

perspectivas, impõe desafios que colocam docentes em frente a diversas questões relativas 

à qualidade do ensino, às perspectivas dos estudantes quanto à modalidade educativa que 

estão conhecendo e de novas possibilidades pedagógicas para a prática docente. 

A formação do docente em enfermagem que atua com EaD, deve ser consolidada 

com base no domínio de conhecimentos científicos e na atuação investigativa no processo 

de ensinar e aprender, recriando situações de aprendizagem por investigação do 



 

 

 

conhecimento de forma coletiva com o propósito de valorizar o universo cognitivo e 

cultural dos acadêmicos como processos interativos
(38)

.  

Dessa forma, a mediação pedagógica trabalha para que os materiais didáticos sejam 

concebidos segundo linguagem e técnicas que levem o aluno a refletir, a relacionar o 

aprendizado a seu contexto social e a ser participativo, o que muito contribuirá para uma 

mediação efetiva da aprendizagem
(39)

.  

As dificuldades de mediação são maiores no ensino a distância, visto que a 

expressão está ligada a novas tecnologias educacionais e cursos 100% pela internet. Tudo 

que é novo normalmente traz um escopo de dificuldade. Nem sempre é possível conhecer 

as necessidades e expectativas dos alunos nesse tipo de ensino e, por isso, estuda-se, cada 

vez mais, formas de interação entre o professor tutor e o aluno, para que este seja um 

interlocutor ativo.  

Marcadamente, mediadores apontam aspectos docentes entre os quais se destaca 

que ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o 

perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor
(40)

. Ensinar a aprender tem 

que ser com o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de 

algo e com o empenho igualmente crítico do aluno, como sujeito de aprendizagem, no 

processo de desvelamento que o professor deve deflagrar. 

O professor é o responsável por organizar e dirigir situações de aprendizagem, 

abandonando, assim, a velha fórmula de exercícios repetitivos, sem criatividade nem 

desafio para o educando
(41)

.  

Dessa maneira tem-se reforçada a medicação pedagógica do professor que 

desenvolve sua prática educativa em situações programadas de ensino e aprendizagem na 

orientação assistida a distância. É ele quem tem a relação direta com os alunos, auxiliando-

o no manuseio e na aproximação dos conteúdos. Ao utilizar-se diferentes formatos para a 

apresentação dos conteúdos, como o material impresso (apostilas ou módulos), vídeos, 

telefone/fax, e os recursos da informática, cabe ao professor organizá-los com e para os 

alunos. Porém, mais do que conhecer os materiais de ensino que são disponibilizados aos 

alunos, se faz necessário uma administração de diversas situações rotineiras na 

implementação do processo de ensino a distância.    

A mediação realizada pelo professor mediador é transitiva e visa: colocar o 

pensamento do grupo em movimento; propor situações e atividades de conhecimento; 



 

 

 

provocar situações em que os interesses possam emergir; dispor 

objetos/elementos/situações, é que vai possibilitar ao aluno realizar as diversas reflexões  

sobre as situações problemas que forem propostas. Dessa maneira, os caminhos a serem 

percorridos serão mais valorosos e levarão à reconstrução das interlocuções grupais 
(42)

.  

Ao se falar em ambientes de aprendizagem, leva a compreensão de espaços, nos 

quais, o professor e sua equipe intencionalmente, saem de cena como principais atores e 

abrem espaço para que os alunos realizem em processo de co-autoria a construção de seu 

conhecimento
(43)

. 

Assim, a mediação pedagógica acontece em ambientes de aprendizagem, a partir de 

ações intencionais e não somente realizações dos professores e de alunos, de forma 

autônoma. São ações grupais onde os envolvidos constroem sua história.  

Na EaD, a mediação adquiriu papel de suma importância uma vez que o 

distanciamento físico exige recursos, estratégias, habilidades, competências e atitudes 

diferentes dos convencionais – pautados na exposição oral e no contato face a face. Com a 

inserção das tecnologias digitais de comunicação na EaD e o desenvolvimento de 

ambientes virtuais de aprendizagem, a função mediadora do professor tomou um forte 

impulso, pelas possibilidades e também pelas exigências da configuração desse novo 

―espaço‖. 

Em ambientes virtuais de aprendizagem a mediação ocorre por meio de diversos 

dispositivos que, viabilizam a comunicação, tanto síncronos como assíncrona, 

possibilitando a criação de diversas estratégias para favorecer o diálogo e a participação 

ativa dos estudantes
(44)

. 

A utilização dos dispositivos de comunicação implica tanto na aquisição de 

habilidades e competências comunicativas por parte de todos, docentes e discentes, quanto 

uma preocupação maior com a criação de momentos de interação e de possibilidades 

concretas da execução de trabalhos colaborativos, com os quais a aprendizagem ocorre de 

modo participativo. Para isso, o docente conta com dispositivos de comunicação, como 

chats, fóruns, blogs, videoblogs entre outros, e necessita planejar como cada um deles e em 

que momento serão utilizados e preparar-se para atuar conforme as características e 

peculiaridades de cada dispositivo para que a mediação aconteça.  

Cada um destes dispositivos exige habilidades mediadoras diferenciadas e 

propiciam diferentes estratégias pedagógicas, que exigem participação em tempo real ou 



 

 

 

diferida, possibilitando a expressão, a intervenção e a colaboração para a construção 

coletiva do conhecimento. 

É importante frisar que mesmo no ensino presencial podemos ter professores 

distantes, ausentes, como se estivessem blindados, que não constroem uma relação 

pedagógica, não abrem espaço para uma aproximação com os alunos. 

Lidar com a cultura do ensino presencial, arraigada no imaginário dos alunos como 

referência, é um desafio para os professores que atuam na EaD. Quando se trata da postura 

autônoma do aluno, da autogestão de sua aprendizagem, vem à tona a dependência e a 

heteronomia.  

Além da cultura do ensino presencial permear a EaD, ainda perdura uma série de 

estereótipos da concepção tradicional: o professor é aquele que expõe e cobra o conteúdo, 

dirige as atividades e avalia por meio de provas e testes. 

Os papéis dos alunos e professores, tanto na EaD como no presencial, possuem 

aspectos comuns e peculiares, conferindo a cada modalidade uma dinâmica que não 

prescinde de estratégias de uma ou de outra, desde que inseridas no movimento de forma 

coerente e articuladas ao seu contexto. 

Para alguns alunos, o fato de não ter aula na forma convencional e presencial leva-

os a pensar que não precisam estudar. Essa postura, como a literatura demonstra
(45)

, 

também é um reflexo do descrédito e da ideia de ensino de má qualidade com o qual a EaD 

ainda tem que lidar. 

Outro aspecto a se considerar diz respeito à dependência do aluno da figura física 

do professor, como se não houvesse aula ou controle pelo fato de terem entre si uma 

distância, mesmo que mediada por recursos diversos. 

É compreensível essa reação dos alunos.  Vive-se numa sociedade em que a 

imagem e presença do professor estão no imaginário coletivo em conjunção com gestos, 

olhares e falas. 

Assim, pode-se afirmar que uma das condições fundamentais para que haja uma 

ação pedagógica mediadora é um desejo mútuo de interação, entre professor e alunos. A 

abertura e a manutenção da interlocução que permeia uma interação dialógica são 

condições necessárias para uma prática pedagógica mediadora, como nos ensina a 

Metodologia Freireana
(46)

. 

A comunicação pensada dessa maneira vem a ser uma comunicação que transforma 



 

 

 

as pessoas pela troca de experiências. Assim, para que se faça uma mediação pedagógica 

importante e em acordo com a Pedagogia Freireana, a mediação pedagógica que o 

professor realiza deve transformar o aluno. Para tanto o mediador deverá envolver o aluno 

em ―redes de interações‖ diversas que oportunize ao aluno a co-autoria, um aluno engajado 

em sua construção de conhecimentos. 

Ao longo das considerações sobre as práticas realizadas, foi perceptível que os 

professores encaram a docência na EaD como um desafio, reconhecem suas 

potencialidades apontam as necessidades de melhoria e mostram-se em sua grande maioria 

comprometidos com seu processo de legitimação. Essas constatações foram identificadas 

pela forma entusiasta e ao mesmo tempo crítica e coerente como os professores se 

manifestaram, demonstrando e comprovando que os saberes experienciais são 

fundamentais para compreender o universo da docência e sua constituição e o 

reconhecimento do papel fundamental que as tecnologias desempenham no processo de 

mediação. 

Dessa maneira, um dos desafios atuais da EaD hoje é construir um aparato 

pedagógico em que o aluno sinta-se participante, ―vivo‖ no processo, mesmo não vendo os 

outros colegas e o espaço demarcado fisicamente; mesmo não tendo um horário fixo, 

predeterminado, sinta-se impelido a aprender de forma interativa e compartilhada. 

 

 

 O Professor Mediador Pedagógico em EaD  

A comunicação mediada representa a essência do processo de aprendizagem, 

entendida no seu duplo sentido: o primeiro, refere-se à mediação entre o conteúdo e o 

aluno; o segundo, à relação entre o professor e o aluno. Assim configurada, a comunicação 

mediada é condição básica para a ação educativa, seja qual for à modalidade segundo a 

qual a mesma se desenvolva. Numa situação de aprendizagem presencial, a mediação 

pedagógica é realizada pelo professor no contato direto que mantém com os alunos
(47)

.  

A educação mediatizada pelas tecnologias da informação e comunicação pode 

trazer melhorias e transformações para a educação em geral, mas de outra maneira gera 

novos problemas e desafios para os educadores, requerendo assim muita reflexão. 

A mediação pedagógica significa a atitude, o  comportamento do professor que se 

coloca como um facilitador, incentivador e motivador da aprendizagem, ou seja, uma ponte 



 

 

 

móvel entre o aprendiz e sua aprendizagem que ativamente contribui para que o aprendiz 

chegue aos seus objetivos. É a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que 

ajuda o aprendiz a coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-

las e debatê-las
(48)

.  

Para os docentes que estão acostumados com o papel tradicional de comunicar ou 

transmitir conhecimentos através do contato direto, torna-se hoje um desafio. Sair dessa 

posição e deparar-se com uma EaD de temporalidade síncrona/assíncrona, novas formas de 

sociabilidade, de comunicação escrita, além das estratégias traçadas tanto para motivar o 

aprendiz, como para responder aos mais diferentes ritmos e formas de aprendizagem não é 

tarefa fácil. 

Os papéis do professor se multiplicam, diferenciam e complementam, exigindo uma 

grande capacidade de adaptação de criatividade diante de novas situações, propostas e 

atividades visto que se colocar como mediador da aprendizagem e trazendo, auxiliando, 

proporcionando oportunidades para uma co-autoria aluno-professor, se torna ainda algo 

bastante novo para o professor profissional de enfermagem
(48)

.  

Em outras palavras, o professor que se propõe ser um mediador pedagógico em 

EaD tem um importante papel como agente nesse processo, desafiando e motivando o 

aluno à exploração, reflexão, sendo dessa maneira o eixo norteador da aprendizagem, da 

criticidade, autonomia e da emancipação, concebendo assim os instrumentos dialógicos de 

interação e mediação utilizados na comunicação na modalidade EaD, com o propósito de 

contribuir para uma práxis pedagógica significativa.  

Dessa maneira, refletir sobre a ação pedagógica sob uma nova lógica faz-se 

necessário, ao invés de se continuar a reproduzir o modelo de ensino tradicional, pautado 

na pedagogia da transmissão. É relevante elaborar uma lógica comunicacional interativa, 

que disponibilize ao estudante a participação facilitando as trocas, a colaboração, 

associações e formulações. De acordo com esta lógica, é fundamental a alteração de 

procedimentos didáticos tradicionalistas, tornando-se fundamental a observação minuciosa 

da proposta de uma EaD construída e direcionada pelos conceitos de polifonia, e 

dialogicidade
(49)

.  

Assim, a EaD constitui uma interessante oportunidade para o deslocamento da 

pedagogia da transmissão para a pedagogia do diálogo, como preconizava a Pedagogia 

Freireana
(50)

 diálogo amoroso, crítico e reflexivo, o qual ocorre quando o homem, 



 

 

 

distancia-se de seu mundo vivido, problematiza-o, decodifica-o criticamente no mesmo 

movimento da consciência.  

Atualmente, existem vários estudos sobre mediação tecnológica em diversas áreas 

da Enfermagem. Como exemplo foram selecionados os estudos de pós-graduação lato 

sensu
(51,52)

, de educação continuada
(53,54)

 e treinamentos sobre a prevenção de úlceras por 

pressão, curativos, uso de cateteres e cardioversão
(55,56)

 e nos cursos de doutorado
(57)

. 

Cabe ressaltar, ainda, os estudos que realizam análise comparativa entre o ensino 

tradicional de enfermagem e o, mediado por tecnologias visando a identificar as 

possibilidades e limites da integração das tecnologias ao processo educacional de 

enfermagem
(34)

. Os resultados desta pesquisa apontaram para a não perda da qualidade do 

curso mediado por tecnologias, onde todos os alunos avaliaram positivamente o curso e 

nenhuma  diferença nos resultados dos alunos foi encontrada, porém, necessidades em se 

diminuírem problemas ligados a computadores, e acesso à internet. Habilidades 

tecnológicas, foi outra dificuldade apontada pelo estudo.  

 As principais conclusões deste estudo foram que os alunos não estavam em 

desvantagem e conseguiram os resultados da aprendizagem para o curso.  Uma vantagem 

do curso EaD foi a verificação que os alunos tornaram-se mais independentes. A 

independência e autonomia que todo sujeito necessita desenvolver e, que enquanto 

profissional se faz essencial. 

As experiências nacionais para desenvolver o ensino mediado pelo computador em 

enfermagem surgem nas instituições de ensino superior público, vinculadas aos programas 

de mestrado e doutorado. 

Trabalhos pioneiros foram desenvolvidos baseados no uso de sites e CD-ROM, 

utilizando instrução assistida por computador e simulações por meio de sistemas 

especialistas em variados temas, contribuindo para demonstrar como a utilização das TIC 

pode auxiliar o enfermeiro no ambiente de trabalho, bem como despertar a necessidade da 

inserção da enfermagem no mundo tecnológico
(58)

. Além de outros estudos que 

contribuem, também, no sentido de incluir as TIC na formação dos alunos de graduação e 

na educação permanente de profissionais. Todos esses trabalhos indicam a necessidade de 

um redirecionamento dos conceitos e das abordagens pedagógicas no ensino mediado pelas 

TIC. 



 

 

 

A falta ou inadequação de infra-estrutura de uma instituição de ensino indica a 

necessidade da adoção de políticas adequadas de uso dos recursos informáticos e do 

ambiente virtual que incluam normas de autoria dos materiais produzidos e 

disponibilizados, padrões de segurança com acesso restrito do sistema e padrões e critérios 

de avaliação
(59)

. 

Trabalhos recentes demonstram, ainda, uma tendência ao desenvolvimento e 

avaliação de AVA, com a adoção de abordagens pedagógicas construtivistas e 

colaborativas.  

O primeiro partiu de um diagnóstico dos contextos para um processo colaborativo 

de investigação-ação-formação, levar os professores a uma reflexão sobre a abordagem 

sócio-construtivista das TIC
(60)

. Concluindo o estudo com o pressuposto de que o professor 

ideal é o professor com suas capacidades reflexivas desenvolvidas.  

O segundo retrata a participação dos alunos de forma satisfatória de acordo com a 

avaliação e mais analisando as avaliações tanto dos alunos como dos juízes, conclui-se que 

o curso obteve sucesso em decorrência da escolha acertada da proposta pedagógica e do 

ambiente de aprendizagem
(61)

.  

O terceiro estudo reitera a ideia de que as interações de uma  comunidade  de  

aprendizagem  colaborativa  devem  buscar favorecer a constituição mútua dos sujeitos 

envolvidos
(62)

. O estudo reforça ainda que a construção conjunta de recursos como mapas 

conceituais, wiki e blogs pode contribuir sobremaneira, aos fins a que se destina a 

comunidade de aprendizagem colaborativa.   

O ambiente TelEduc foi escolhido como suporte para a elaboração destes cursos 

porque favorece a interação e a construção colaborativa do conhecimento
(63)

. TelEduc é um 

software livre, desenvolvido por pesquisadores do núcleo de informática aplicada à 

educação e pelo instituto de computação da UNICAMP.  

Cada curso apoiado pelo ambiente virtual de aprendizagem, pode utilizar 

determinadas ferramentas que apóiam o curso programado. Especificamente para a parte 

de mediação da aprendizagem utilizaram-se algumas ferramentas, tais como: fórum, 

material impresso, correio eletrônico (e-mail), lista de discussão, file transfer protocol 

(FTP), bate-papo, vídeo/áudio sob demanda, teleconferência, internet phone, webphone e 

spkype, videoconferência, TV a cabo, whiteboard, dentre outros. 

 



 

 

 

O FÓRUM  

A atividade denominada Fórum proporciona a discussão e articulação de um 

determinado assunto. Quando esta atividade é proposta através de um ambiente virtual, 

caracteriza-se como interface, permitindo o encontro entre os sujeitos. Funciona como uma 

ferramenta destinada a promover debates através de mensagens publicadas, abordando uma 

mesma questão específica. É uma atividade de natureza assíncrona, propiciando um espaço 

temporal para reflexões, favorecendo a reflexão e a elaboração das participações, 

contribuindo para qualidade e aprofundamento no que diz respeito ao processo de 

aprendizagem.  

O fórum possui finalidades educacionais no ambiente virtual de aprendizagem 

como sendo aquele espaço de comunicação formado por quadros de diálogo nos quais se 

vão incluindo mensagens que podem ser classificadas tematicamente. Nestes espaços os 

usuários, e no caso a que nos referimos, fóruns educativos, os alunos podem realizar novas 

contribuições, esclarecer outras, refutar as dos demais participantes e etc. Isto se dá de 

forma assíncrona, sendo possível que as contribuições e mensagens permaneçam todo o 

tempo à disposição dos demais participantes
(64)

. 

 No desenvolvimento dessa atividade, o mediador, no caso o professor tutor, precisa 

incentivar, provocar, acompanhar e orientar continuamente as participações dos alunos. 

Para este acompanhamento, se faz necessário avaliar as mensagens encaminhadas pelos 

alunos durante o processo de aprendizagem. A preocupação pela quantidade de 

participações deve ser minimizada dando vez à qualidade das participações. 

Quando se tem como proposta no processo ensino-aprendizagem uma avaliação 

autêntica, formativa, contínua e dialógica, o fórum contribui como instrumento avaliativo, 

tendo em vista suas características. Atualmente existe uma grande busca pela avaliação 

contínua e formativa no campo educacional; no entanto, o uso deste paradigma de 

avaliação ainda esbarra em dificuldades, como a sobrecarga de tarefas para os professores 

e, consequentemente, um alto custo de implantação quando se refere à EaD.  

Como mediador do processo ensino-aprendizagem, o professor, durante a atividade 

do fórum, deve estar constantemente orientando e motivando a aprendizagem, por meio da 

estimulação de discussões e principalmente por meio dos comentários dados às atividades 

dos aprendizes. Os comentários são elementos importantes no processo de construção do 

conhecimento, orientando a depuração do novo conhecimento. 



 

 

 

Novas tecnologias computacionais vêm sendo pesquisadas e implantadas, a fim de 

prover suporte para o professor na coleta, identificação, seleção e análise de dados 

relevantes para este tipo de avaliação. 

Acredita-se na efetiva possibilidade de o fórum de discussão, com fins educativos, 

ser uma excelente ferramenta de avaliação através da qual o moderador ou docente terá em 

conta o número e a qualidade das contribuições dos participantes. Além do mais, poderá 

considerar questões como as colaborações complementares dos alunos para apoiar o 

trabalho do outro, para complementar à informação, ajudar a resolver dúvidas de outros 

companheiros e outras mais
(64)

. 

Sendo assim, se pode constatar que o fórum pode possibilitar a dinamização do 

processo ensino-aprendizagem, permitindo o diagnóstico e a interatividade, devendo então 

ser reconhecida como uma ferramenta valiosa no contexto da EaD. 

 

MATERIAL IMPRESSO 

É o tradicional livro-texto, apostila, guia de estudos ou estudo de caso, em geral 

para estudar sem a presença do professor. Continua importante mesmo com as mais 

modernas tecnologias para a educação a distância. Os cursos por correspondência, em sua 

maioria, enviam material impresso aos alunos. Já em AVA, os alunos podem baixar este 

material. 

Por não exigir nenhum tipo de equipamento sofisticado para ser usado, é a mídia 

mais simples de todas, no sentido que não compete com o conteúdo, à leitura é natural, 

dificilmente representa uma ameaça ou causa medo nos estudantes. É fácil de utilizar, 

portátil; o estudante pode voltar e avançar rapidamente de uma parte a outra do material.  

Esse é o meio mais barato de ensino a distância. O material impresso pode 

complementar outras tecnologias. Seu potencial, sozinho, é limitado, para funcionar a 

distância. Deve ser concebido para suprir as funções do professor, como informar, motivar, 

controlar e avaliar. Deve estar associado ao contexto de um serviço de apoio, que dá ao 

aluno o suporte necessário para sanar dúvidas e buscar orientações. Além disso, requer 

maior motivação do estudante, é passivo e não oferece realimentação. 

 

CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) 

O correio eletrônico, a forma de comunicação mais usada na internet, permite a 



 

 

 

troca de mensagens escritas e o envio de arquivos anexados às mensagens, em qualquer 

formato (áudio, imagem, vídeo, textos.) 

O usuário dispõe de uma caixa postal eletrônica exclusiva, na qual são armazenadas 

as mensagens recebidas. É comum encontrar sistemas de EAD com serviço interno de 

correio eletrônico, usado exclusivamente no âmbito da escola que oferece o curso. 

Além de fácil de usar, o correio eletrônico é bastante confiável e amplamente 

acessível a qualquer usuário da internet. 

Por ser uma forma de comunicação assíncrona, permite que as mensagens recebidas 

sejam analisadas com cuidado antes de serem respondidas, proporcionando um tipo de 

interação mais ponderada com o instrutor e com os demais alunos. 

 

LISTA DE DISCUSSÃO 

Baseado no serviço de correio eletrônico, conta com as mesmas características, não 

necessitando de recursos adicionais. Facilita a comunicação do tipo broadcast (difusão), 

em que o remetente pode enviar uma mesma mensagem para um determinado grupo de 

pessoas. Esse recurso é especialmente interessante para o professor que pretende 

comunicar-se com seus alunos em diferentes momentos. É um serviço de comunicação 

assíncrono. 

 

FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP) 

Esse serviço permite a transferência de arquivos entre um servidor e o computador 

do usuário. As transferências podem ser feitas em dois sentidos: do servidor para o usuário 

(download) ou do computador do usuário para o servidor (upload). 

O download pode ser feito automaticamente pelos principais navegadores. É um 

mecanismo útil para disponibilizar arquivos aos alunos (documentos, livros, apostilas, 

programas, dados etc.) e para receber arquivos dos alunos (trabalhos, exercícios concluídos 

etc.).  

VÍDEO/ ÁUDIO SOB DEMANDA 

Permite assistir, assincronamente, a vídeos ou ouvir áudios previamente gravados e 

armazenados no servidor. O usuário dispõe de controles semelhantes aos encontrados em 

um videocassete, podendo avançar, pausar ou retroceder. Com o sistema streaming (fluxo 

contínuo), o usuário não precisa carregar todo o arquivo de vídeo / áudio antes de começar 



 

 

 

a assistir / ouvir, otimizando o tempo de espera, principalmente com conexões lentas. Esse 

recurso exige grande espaço de armazenamento de vídeo / áudio digitalizado no servidor. 

 

BATE-PAPO (internet relay chat)  

É um serviço de comunicação síncrona bastante popular. Permite a troca de 

mensagens escritas; pode ser implementado através de um programa específico ou ser 

integrado em páginas web.  

Essas ferramentas promovem discussões interativas entre duas ou mais pessoas 

simultaneamente, disponibilizam uma ou mais salas (canais) para discussão de assuntos 

distintos e permitem que se enviem mensagens para todos os usuários conectados num 

canal ou apenas para um usuário, privativamente. Existem sites que oferecem salas de 

bate-papo aos usuários. 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

Sistema de comunicação síncrono. Permite que os usuários se comuniquem através 

de áudio e vídeo. Pode ou não ser bidirecional, simultânea. Para participar de uma 

videoconferência, o usuário precisa de alguns equipamentos especiais de hardware 

(componentes físicos), como: microfone, caixa de som e, se quiser receber e enviar vídeo, 

drive de vídeo, uma placa de captura de vídeo e uma câmera. Mas o principal problema 

desse recurso é que normalmente ele requer conexão de rede de média a alta velocidade. 

 

INTERNET PHONE, WEBPHONE E SPKY  

São ferramentas que permitem a transmissão de voz através da internet. A 

qualidade da transmissão depende da velocidade da conexão. É razoável para velocidades 

médias. Necessitam de um software especial, microfone e placa de som. Seu custo é baixo. 

 

TELECONFERÊNCIA  

É um conjunto de recursos que visa assegurar a comunicação em grupo, entre duas 

ou mais localizações, compartilhando espaço visual e acústico. Suas principais 

características estão relacionadas a seguir: Sistema de transmissão simultânea de áudio e 

vídeo entre duas ou mais localidades; Oferece a possibilidade de alcançar grande 

audiência; Evita o deslocamento de pessoas, reduzindo custos de transporte; A interação 



 

 

 

pode ser feita por e-mail, telefone ou fax; Exige estúdios para geração de programas e 

investimentos em equipamentos e equipes para produção, geração, transmissão e recepção; 

A transmissão se dá por diversos meios físicos, como satélite, fibra ótica, enlace de 

microondas. 

 

TELECONFERÊNCIA INTERATIVA 

Esse sistema é semelhante à teleconferência, porém permite maior interatividade 

entre o instrutor e os estudantes. Na sala de teleconferência remota, todo estudante dispõe 

de um terminal semelhante a um aparelho de telefone.  

 

TV A CABO 

É um sistema de transmissão de via única através de sistemas de TV a cabo. No 

caso de grandes localidades, como São Paulo, a infra-estrutura de cabos já implantada pode 

ser usada, o que reduz os custos. Para receber programas, basta que o televisor esteja 

conectado a um ponto receptor de TV a cabo.  

A conexão é confiável e eficiente. Se for disponibilizado sob demanda, os 

programas podem fazer parte de um sistema pay-per-view. Também pode suportar conexão 

de banda larga, em locais que esse serviço seja oferecido (cabos de transmissão de dados 

bidirecional). 

 

WHITEBOARD 

É uma espécie de serviço de compartilhamento de documentos via Internet. Permite 

que um grupo de usuários geograficamente distantes realize uma sessão de trabalho 

cooperativa, em que um mesmo documento é mostrado e editado na tela. A inclusão de um 

texto ou gráfico por um dos participantes é propagada imediatamente para os outros 

participantes. 

Trata-se de uma área de desenho que permite que os usuários possam importar 

imagens gráficas ou fazer anotações. Muitas escolas têm usado esse recurso para a tutoria 

de seus alunos, em complemento às aulas presenciais. No entanto, é um sistema ainda 

muito caro para que usuários comuns tenham acesso como participantes ativos. Em geral, 

os whiteboards são usados em sala de aula pelos professores, o que permite que os alunos 

assistam às aulas em casa, em tempo real. 



 

 

 

 

 

2.4- Gestão, Estrutura e Funcionamento de Cursos em EaD 

Para uma visão geral do processo de gestão, da estrutura e do funcionamento dos 

cursos oferecidos na modalidade de ensino a distância, é necessária compreender os 

elementos que integram um sistema educacional de EaD. É preciso levar em conta que 

cada instituição tem o seu próprio modelo. Aqui será apresentado um modelo básico e 

genérico. 

A elaboração de programas de educação a distância apresenta desafios relacionados 

às necessidades de logística, suporte de tutoria, produção de material e outras coisas a 

mais. As experiências fragmentadas ou isoladas, ou o amadorismo (soluções improvisadas) 

com que muitas equipes, apontam que trabalhar com uma desproporcionalmente na relação 

aluno-Professor, esta modalidade esta fadada ao descrédito.  

Em um projeto para o desenvolvimento de uma aplicação para EAD a definição da 

equipe de projeto é um fator crítico na busca da qualidade, a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar se faz necessária em todas as fases de ciclo de vida do projeto. Uma 

equipe multidisciplinar para um projeto de EaD deve ser composta de: professores: pessoas 

responsáveis por criar os cursos, aulas, etc.; especialista didático-pedagógico em EaD: 

profissional com formação pedagógica e que possui experiência em projeto de EaD; 

engenheiro de software: profissional que insere, modela a informação no ambiente 

(software, por exemplo) em questão; arquiteto da informação: profissional que constrói o 

curso no ambiente; este profissional seria comparado a um web-design com noções de 

arquitetura e semiótica; e por fim aluno que deve aprender com satisfação
(65)

. 

Alguns aspectos importantes na organização de um curso a distância necessitam ser 

explicitados a partir da experiência prática, além da pesquisa bibliográfica, sempre tendo 

como meta diretrizes voltadas a ações inovadoras que auxiliem a aprendizagem. 

 

Coordenador de Aprendizagem (Professor) 

O coordenador de aprendizagem é um professor com amplos conhecimentos nas 

disciplinas que compõem determinado curso. Ele pode ou não ser o autor do curso.  

Exemplificando, um professor de enfermagem que leciona a disciplina de Saúde 

Mental que já disponha de um conteúdo facilmente adaptável ao ambiente de EaD, mas 



 

 

 

não tenha tempo para enviar e receber e-mails pode se associar a um colega, da mesma 

disciplina, tornando-o coordenador de aprendizagem do curso criado por ele. 

O coordenador de aprendizagem pode ser ao mesmo tempo, autor do conteúdo e 

coordenador do processo de aprendizagem dos estudantes virtuais. 

 

Professor-Tutor 

Cabe ao professor-tutor mediar todo o desenvolvimento do curso. É ele que 

responde a todas as dúvidas apresentadas pelos estudantes, no que diz respeito ao conteúdo 

da disciplina oferecida. A ele cabe também mediar à participação dos alunos no uso das 

ferramentas criadas para mediação; estimulá-los a participar e a cumprir suas tarefas, e 

avaliar a participação de cada um. 

As dúvidas de cada um devem ser divulgadas a todos os participantes em um 

ambiente apropriado. Para isso, o professor-tutor tem que se relacionar constantemente 

com o orientador de ambiente para que essas mensagens, contendo as dúvidas dos 

estudantes sobre o conteúdo, sejam trabalhadas e divulgadas em local apropriado, que pode 

ser, nesse caso, um mural virtual ou FAQ (perguntas mais frequente).  

Pode-se também atribuir ao professor-tutor a responsabilidade de avaliar os alunos 

sob sua tutela. Os critérios de avaliação para cursos que não sejam de graduação, visto que 

o Art. 7 do Decreto n.
o 

2.494/98 determina que a avaliação seja feita por exames 

presenciais, dependem do planejamento do professor e de normas internas de cada 

instituição
(12)

. 

A avaliação pode ter como critério o nível de participação nos chats e no fórum, o 

tempo em que o estudante permaneceu on line no curso, as dúvidas enviadas, os trabalhos 

realizados, a auto-avaliação, testes, exercícios, dentre outros. 

O ideal é que a instituição de ensino tenha critérios uniformes de avaliação para 

todos os cursos oferecidos. 

 

Orientador de Ambiente 

O orientador de ambiente é o especialista em computação. Ele deve ter amplo 

conhecimento da plataforma virtual que os cursos utilizarão, pois uma de suas funções é 

orientar a equipe de professores tutores a utilizar o ambiente virtual do curso. Dessa forma, 

problemas de acesso, e outros mais são investigados e orientados pelo orientador de 



 

 

 

ambiente. 

 

 

Apresentação do Curso 

Geralmente a apresentação de um curso é encaminhada através de um formulário 

próprio, contendo:- Nome do curso - Nome do autor - Nome do professor responsável - 

Objetivos do curso - Justificativa - Carga horária - Conteúdo da disciplina ou das 

disciplinas do curso - Material para consultas diretas - Sugestões de leitura - Bibliografia 

 

Tipos de Curso a Distância 

Os cursos abertos são dirigidos à comunidade em geral, a universitários, à terceira 

idade etc., oferecem conteúdos ligados a áreas gerais do conhecimento. Normalmente, os 

pré-requisitos para cursá-los são mínimos e dependem do conteúdo. Como exemplo pode 

ser citado o inglês para viagem, qualidade de vida, alimentação natural e outros.  

Os cursos de Atualização, dirigidos a profissionais em geral, a estudantes do ensino 

superior e aos já graduados, o conteúdo desses cursos procura atender ao desenvolvimento 

profissional, ao treinamento corporativo, a sindicatos e associações e outros. Como 

exemplos podem ser citados liderança sindical e investimento financeiro.  

Os cursos de Aperfeiçoamento, esses cursos são dirigidos aos profissionais e 

voltados para áreas específicas do conhecimento, permite que posteriormente o estudante 

valide créditos em cursos de especialização lato sensu ou habilite-se profissionalmente em 

áreas específicas, de acordo com dispositivos legais. 

Os cursos de Graduação, cujo pré-requisito é a conclusão do Ensino Médio, 

destinam-se a todos os que desejam obter formação em educação superior com habilitação 

em alguma das diversas áreas profissionais. Sua duração: em geral a carga horária é igual à 

estabelecida para os cursos presenciais. 

Os Cursos de Especialização Dirigidos a profissionais de nível superior, com ênfase 

em áreas específicas do conhecimento. Sua duração: mínima é de 360 horas. 

 

Os Recursos de um Ambiente em EaD 

Os recursos do ambiente em EaD podem ser organizados em quatro grupos de 

ferramentas. As ferramentas de coordenação são ferramentas que organizam e subsidiam a 



 

 

 

dinâmica de um curso e são utilizadas pelo professor para disponibilizar material didático 

de apoio às atividades dos alunos. As ferramentas utilizadas em ambientes de 

aprendizagens, em geral, são denominadas de acordo com a sua funcionalidade. Assim são 

oferecidas por essas ferramentas, recursos para informar, orientar e avaliar o 

desenvolvimento do curso.  

Ferramentas de organização do curso ou de coordenação do processo são 

ferramentas utilizadas para informar os alunos sobre os seguintes itens, dentre outros: 

procedimento do curso, duração, objetivos do curso, o que se espera dos alunos, avaliação. 

Incluem-se nessas ferramentas os recursos de estrutura do ambiente (descrição dos 

recursos), dinâmica do curso (plano do curso) e agenda (divulgação da proposta de 

trabalho, que pode ser organizada em módulos, semanas etc.). 

Ferramentas de apoio do professor ou de coordenação pedagógica. São ferramentas 

disponibilizadas para que se publiquem as atividades do curso, o material de apoio (guias, 

tutoriais) e o material de leitura (textos de referência, sites na internet. O recurso de 

perguntas frequentes (FAQ) reúne as perguntas mais comuns dos alunos e a resposta 

correspondente do professor. 

Ferramentas de comunicação englobam fóruns de discussão, bate-papo e correio, 

internos ao ambiente. Ferramentas de Produção dos Alunos ou de Cooperação Espaço de 

publicação e organização do trabalho dos alunos, através do portifólio e diário. Nessas 

ferramentas também se incluem o mural (espaço para pequenos recados) e o perfil, um 

espaço de apresentação dos participantes do curso. O recurso grupos permite a organização 

dos alunos e oferece um espaço comum de publicação, o portifólio do grupo. 

O domínio destas ferramentas pode ser alcançado na tutoria. Utilizar e-mail, chat, 

telefone, fax, correspondência, tele e videoconferência  não é tarefa difícil.  

Diante do exposto, vislumbrou-se o momento propício para realizar a avaliação de 

um ambiente virtual de aprendizagem voltado à disciplina de Administração em 

Enfermagem I, do curso de graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem da 

Universidade Salgado de Oliveira. 

 

 

2.5- A Avaliação do Ensino-Aprendizagem na Modalidade EaD 

Existem alguns princípios importantes a serem considerados por todos os que se 



 

 

 

preocupam com a aprendizagem do aluno, que são: a aprendizagem deve envolver o aluno 

e ter um significado com o seu contexto, para que realmente aconteça; a aprendizagem é 

pessoal, pois envolve mudanças individuais; ela tem objetivos reais que devem ser 

estabelecidos para que a aprendizagem possa ser significativa para os alunos; ela se faz 

num processo contínuo e precisa ser acompanhada de feedback visando fornecer os dados 

para eventuais correções; já que a aprendizagem envolve todos os elementos do sistema, o 

bom relacionamento interpessoal é fundamental entre os participantes do processo
(66)

. 

O processo de avaliação precisa ser uma trajetória de mediação e diagnóstico para o 

processo ensino-aprendizagem. Assim como na educação presencial, ele ainda é motivo de 

muitas preocupações e no que se refere à EaD precisa atender aos projetos pedagógicos
(67)

.  

Ele sempre tem sido tema de estudo e reflexão dentro do cenário educacional, 

inclusive na EaD. Avaliar com coerência e fidedignidade não é uma tarefa simples de ser 

executada, pois exige análise, julgamento, interpretação e tomada de decisão
(67)

. 

Autores que estudam a EaD, enfatizam em suas obras que a interação é 

fundamental para o sucesso do processo ensino-aprendizagem
(68,69)

. Contudo, a literatura 

também ressalta a dificuldade de avaliar as interações ocorridas durante o curso, uma vez 

que a análise dessas participações e interações é consideravelmente subjetiva. 

Para que se possa construir uma avaliação para o processo ensino-aprendizagem 

interativa baseado na internet, faz-se necessário identificar o passado comum da avaliação 

às diversas modalidades de educação, à prática educativa dos mais modernos recursos 

multimídia existentes no mercado e a possibilidade de que as novas gerações possam 

acompanhar criticamente uma época de rápidas mudanças 
(70)

. 

A partir do início do século XX, a avaliação vem atravessando pelo menos quatro 

gerações. São elas: mensuração, descritiva, julgamento e negociação 
(71)

. 

A fase de Mensuração não distinguia avaliação e medida. Nessa fase, a 

preocupação dos estudiosos era a elaboração de instrumentos ou testes para verificação do 

rendimento escolar. O papel do avaliador era, então, eminentemente técnico e, neste 

sentido, testes e exames eram indispensáveis na classificação de alunos para determinar 

seu progresso. 

Na fase Descritiva surgiu a busca de melhor entendimento do objetivo da avaliação. 

Conforme os estudiosos, a geração anterior só oferecia informações sobre o aluno. 

Precisavam ser obtidos dados em função dos objetivos por parte dos alunos envolvidos nos 



 

 

 

programas escolares, sendo necessário descrever o que seria sucesso ou dificuldade com 

relação aos objetivos estabelecidos. Neste sentido o avaliador estava muito mais 

concentrado em descrever padrões e critérios. Foi nessa fase que surgiu o termo ―avaliação 

educacional‖.  

 Na fase do Julgamento a geração questionava os testes padronizados e o 

reducionismo da noção simplista de avaliação como sinônimo de medida; tinha como 

preocupação maior o julgamento. Neste sentido, o avaliador assumiria o papel de juiz, 

incorporando, contudo, o que se havia preservado de fundamental das gerações anteriores, 

em termos de mensuração e descrição. Assim, o julgamento passou a ser elemento crucial 

do processo avaliativo, pois não só importava medir e descrever, era preciso julgar sobre o 

conjunto de todas as dimensões do objeto, inclusive sobre os próprios objetivos. 

Na fase de Negociação a avaliação é vista como um processo interativo, negociado, 

que se fundamenta num paradigma construtivista. Ela é uma forma responsiva de enfocar e 

um modo construtivista de fazer. Este tipo de avaliação é responsiva porque, 

diferentemente das alternativas anteriores que partem inicialmente de variáveis, objetivos, 

tipos de decisão e outros, ela se situa e desenvolve a partir de preocupações, proposições 

ou controvérsias em relação ao objetivo da avaliação, seja ele um programa, projeto, curso 

ou outro foco de atenção. Ela é construtivista em substituição ao modelo científico, que 

tem caracterizado, de um modo geral, as avaliações mais prestigiadas neste século.  

Neste sentido a finalidade da avaliação, de acordo com a quarta geração, é fornecer, 

sobre o processo pedagógico, informações que permitam aos agentes escolares decidir 

sobre as intervenções e redirecionamentos que se fizerem necessários em face do projeto 

educativo, definido coletivamente, e comprometido com a garantia da aprendizagem do 

aluno. Converte-se, então, em um instrumento referencial e de apoio às definições de 

natureza pedagógica, administrativa e estrutural, que se concretiza por meio de relações 

partilhadas e cooperativas
(72)

.  

No Brasil, a legislação educacional pertinente à avaliação em EaD tem suas 

diretrizes postas pelo Decreto n.
o
 5.622, de 19 de dezembro de 2005

(73)
, que estabelece que 

as avaliações na modalidade de Educação a Distância devem acontecer de forma 

presencial. No Art. 4º encontra-se que a avaliação do desempenho do estudante para fins 

de promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no 

processo, mediante: I - cumprimento das atividades programadas e II - realização de 



 

 

 

exames presenciais. Os exames serão elaborados pela própria instituição de ensino 

credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto político pedagógico 

do curso ou plano de ensino da disciplina. 

Diante de tanta modernidade tecnológica, muitas instituições, no momento de 

avaliar o processo ensino-aprendizagem na modalidade a distância, utilizam velhos 

paradigmas, reproduzindo uma avaliação autoritária e classificatória. A necessidade de 

uma avaliação formativa e somativa na prática da EaD não podem ser esquecidas, visto 

que, toda avaliação possui três objetivos frequentes: fazer julgamento do valor de um 

programa ou objeto, ajudar os responsáveis para tomada de decisões e definir suas 

políticas
(74)

. 

A avaliação é um processo dialógico: cuja relação vai conceber o conhecimento 

como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como ação-reflexão-ação 

que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de 

significados, de compreensão. Dessa forma, a avaliação passa a exigir do professor uma 

relação epistemológica com o aluno, uma conexão entendida como reflexão aprofundada a 

respeito das formas de como se dá a compreensão do educando sobre o objeto de 

conhecimento
(75,76)

. 

Independente da modalidade de ensino em questão, a avaliação precisa se 

caracterizar como uma interação mútua e valorizar o trabalho autoral e cooperativo dos 

alunos
(77)

. 

A simples inserção de tecnologias na educação ou a utilização de ferramentas 

apoiadas nas TIC não irá garantir avanços no processo de EaD. A utilização coerente 

dessas interfaces poderá contribuir para um processo ensino-aprendizagem justo, coerente 

e autêntico em todas as suas fases, inclusive no momento da avaliação.  

Ainda a finalidade primeira da avaliação é sempre promover a melhoria da 

realidade educacional e não descrevê-la ou classificá-la. Desta forma, o papel da avaliação 

é de fornecer ao professor dados importantes a respeito das aptidões e dificuldades dos 

alunos, contribuindo ainda para uma reflexão por parte do educando que irá ter a 

oportunidade de melhorar o seu desempenho diante dos dados apontados
(67)

.  

Trata-se, então de um sistema de avaliação que além de medir a performance 

acadêmica do aluno, serve-lhe idealmente como diagnóstico sobre a eficiência de seus 

estudos, e de orientação para eventuais correções. Bom é que, além das avaliações 



 

 

 

quantitativas, mais adequadas para a atribuição de notas, envolva também avaliações 

qualitativas, estas geralmente de caráter informal.  

A sistemática de avaliação em EaD está constantemente em debate pela busca de 

aperfeiçoamento. Presentemente recomenda-se que envolva quatro fases, como a seguir: 

avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa e avaliação 

emancipadora
(66)

.  

Na avaliação diagnóstica há a busca pela identificação das competências que o 

aluno já possui, ao início do componente, com o objetivo de possibilitar adequação desse 

aluno ao grupo e nível de aprendizagem mais recomendado.           A avaliação formativa, 

ou de processo, altamente interativa, cobre-se a aprendizagem no seu transcurso ao longo 

do componente, com perguntas e respostas de maneira que se obtenha o acompanhamento 

do desempenho do aluno, objetivando correções no processo educacional. Tem por 

objetivo detectar a capacidade do processo e do aluno inserido nele, para que se alcancem 

os objetivos propostos. 

Na avaliação somativa, em EaD corresponde as provas presenciais obrigatórias. Por 

ela busca-se identificar qual a diferença expressa quantitativamente entre a meta de 

aprendizagem e o nível de conhecimento que foi atingido pelo aluno. 

A avaliação somativa, que pode ser considerada como uma das marcas registradas 

do tradicional "instrucionismo" do qual a educação a distância e as modernas técnicas de 

ensino buscam fugir, mas, apesar de toda a estigmatização com a qual é tratada, ela não 

deixa de ser um importante instrumento de avaliação, que certamente tem seu lugar 

garantido em qualquer projeto de ensino de cursos em quaisquer níveis.  

A aplicação de avaliações somativas garante um retorno muito eficaz (na maioria 

das vezes) ao docente sobre os resultados obtidos ao término e/ou durante um curso. 

Entretanto, se utilizada sem nenhum outro tipo de acompanhamento, pode se constituir 

como vilão nos processos de ensino, já que, por ser tradicionalmente utilizada ao término 

de um processo educativo, não dá chance ao educador para que ele corrija possíveis falhas 

de formação. 

A avaliação emancipadora, por sua vez, o professor recorre a instrumentos de auto-

avaliação e co-avaliação para desenvolver o senso de autocrítica e melhorar o estágio de 

auto-desenvolvimento do aluno. O resultado desta avaliação se expressa por meio de 

pequenos relatórios qualitativos
(66)

.   



 

 

 

É necessário acompanhar os avanços educacionais que norteiam a EaD, também no 

que tange à prática avaliativa, propondo um olhar diferenciado e inovador, dando-lhe 

novas possibilidades. Autores apontam que o ensino programado de Skinner caracterizou 

os primeiros programas de EaD, sendo comum ainda hoje alguns cursos reproduzirem o 

modelo comportamentalista de sala de aula nesta modalidade de ensino
(78,79)

.  

Entende-se por avaliação formativa e colaborativa o processo no qual todos os 

sujeitos envolvidos participam e existe a preocupação com o acompanhamento e a 

orientação do aprendiz exigindo do professor flexibilidade e disponibilidade para a 

mudança, tendo, portanto, duas funções; uma informativa e outra reguladora. Esta 

avaliação contínua e abrangente é fundamental para atingir melhorias significativas na 

qualidade das ações em EaD e para a resolução de problemas
(80)

.  

Ela pode ser feita com a utilização de certas ferramentas disponíveis nos ambientes, 

como as de comunicação (fóruns, chats, portifólio) e as de controle (intermap, relatórios de 

frequência e número de acessos). No entanto, verifica-se que somente o mero relato 

quantitativo destas ferramentas deixa algumas lacunas importantes para avaliar 

qualitativamente as participações dos usuários. 

Uma alternativa para solucionar estes problemas, seria a criação de agentes 

gerenciadores (inteligentes) por meio dos quais o professor possa determinar/selecionar 

critérios do que realmente espera encontrar em uma atividade, para que então estes agentes 

façam a filtragem das respostas enviadas. Em outras palavras, busca-se a redução na 

quantidade de informações a ser analisada, visando auxiliar o formador na identificação e 

recuperação de informações qualitativas e quantitativas relevantes à avaliação, bem como 

sua análise de acordo com determinados critérios. 

Tem sido assim a prática dos educadores que buscam ferramentas ou instrumentos 

que viabilizam a avaliação autêntica, tendo em vista que avaliam, de forma direcionada, o 

desempenho do estudante na construção de suas tarefas e, funcionam como critérios para 

avaliar o desempenho do discente. Normalmente, estes, devem ser apresentados antes da 

tarefa começar e discutidos com os alunos para que os mesmos conheçam os critérios sob 

os quais o trabalho deles será julgado. 

Atualmente, a proposta da avaliação autêntica é uma das sugestões para renovação 

da prática avaliativa no campo da EaD, tendo em vista sua natureza inovadora e 

transparente na busca pela melhoria da qualidade da aprendizagem.  



 

 

 

Entende-se por avaliação autêntica um processo participativo e multidirecional, no 

qual os alunos se auto-avaliam, são avaliados por seus colegas e pelo professor, e este por 

sua vez, aprende com seus alunos
(81)

. 

Considera a avaliação autêntica quando se examinamos diariamente o desempenho 

dos alunos em tarefas intelectuais que valem à pena
(82)

. Desta forma, a avaliação deixa de 

ser um processo unidirecional — de responsabilidade apenas do professor — tornando o 

aluno e o professor os participantes do processo ensino-aprendizagem. 

Diante dessa proposta, por parte do professor cabe um planejamento antecipado e a 

elaboração dos objetivos que o mesmo pretende alcançar no que diz respeito à 

aprendizagem dos alunos. 

A avaliação autêntica é projetada para simular atividade da vida real em que os 

estudantes estão comprometidos resolvendo problemas
(83)

. É um tipo formativo de 

avaliação, porque é considerada parte contínua do processo ensino-aprendizagem.  

Sendo assim, outras atividades, como exercícios, fóruns de discussão, chats, que 

também contribuem para o processo de avaliação da aprendizagem, além de estimular a 

interação e a participação do aluno, podem acontecer via ambiente virtual de aprendizagem 

e, somadas as avaliações presenciais, agregam valor a formação do aluno.  

Com o objetivo de explicitar os conceitos de interação, interatividade e 

aprendizagem sob os quais se ancora a EaD, a próxima seção apresentará de forma breve, 

os autores que melhor refletem a teoria do construtivismo selecionada para as atividades 

que foram desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 3.1 O Construtivismo e a Internet: interatividade e interação 

Os conceitos de interatividade e interação têm sua base teórica no processo de 

comunicação, que, por sua vez, está presente nas relações humanas para construção de 

conhecimentos sejam, presenciais ou a distância.  A interatividade é um caso específico de 

interação, visto que a interatividade digital deve ser compreendida como um tipo de 

relação tecno-social, é um diálogo mediado pelo professor que integra valores humanos a 

tecnologia
(84)

. A interatividade digital acontece através de interfaces gráficas e em tempo 

real.  

A comunicação humana compreende uma variedade de formas, através das quais as 

pessoas transmitem e recebem ideias, impressões e imagens de toda ordem
(84)

.  Para a 

educação, a compreensão desses conceitos aliados ao conceito de aprendizagem e aos 

contextos em que são realizadas é de fundamental importância, uma vez que a relação 

pedagógica é uma relação entre seres humanos.  

Aprendizagem é um processo em que o ser humano se apropria do conhecimento 

produzido pela sociedade em qualquer ambiente, sendo portanto um processo ativo que 

conduz a transformações no homem. 

A educação por sua vez, integra o processo de comunicação, necessário para o bom 

andamento das relações interpessoais. No contexto educacional, a comunicação, diante do 

seu ato intencional de por em comum: ideias, desejos e emoções de forma clara, atraente e 

direta favorecem e otimizam o processo ensino-aprendizagem.  

No campo da EaD, as tecnologias de informação e comunicação ofereceram uma 

nova dimensão à modalidade, permitindo e facilitando a comunicação e a interação entre 

seus participantes. A sociedade contemporânea traz para a EaD um novo conceito: o da 



 

 

 

não-linearidade. Seguindo esta visão, toda a concepção de ensino-aprendizagem que 

transita pela infovia, necessitaria também ser desenhada de acordo com este conceito. A 

dinâmica que visa fundamentar o cotidiano das ações pedagógicas em ambientes virtuais 

de aprendizagem deveria buscar atender às reais necessidades de um século que ora se 

inicia. 

Em função da complexidade desta Nova Era torna-se necessário que se rompa o 

conceito de mera transmissão de conteúdos e, quem sabe, se busque em Freire a concepção 

de Educação por ele defendida mesmo antes da inserção de tecnologia no cotidiano 

escolar. 

No século passado, já defendia em seus estudos, a base epistemológica da 

sociedade da informação onde ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa 

a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo
(85)

. 

As mudanças do processo de ensino-aprendizagem não coadunam mais com a 

figura de um professor-transmissor e do estudante-receptor
(86)

. Neste sentido, o autor 

afirma que é difícil manter-se atualizado com tantos novos processos de transação de 

conhecimento. Não se trata de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de 

acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona 

profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas 

educacionais tradicionais e, sobretudo os papéis de professor e de aluno. 

As relações e influências mútuas entre dois ou mais fatores podem ser consideradas 

interações. Isto é, cada fator altera o outro, a si próprio e também a relação existente entre 

eles
(87)

. Esta interação pode ter diversos níveis, desde a simples bidirecionalidade até a 

interatividade.  

O termo interatividade surgiu no contexto das críticas aos meios e tecnologias de 

comunicação unidirecionais, que teve início na década de 70, estando hoje em pleno 

uso
(69)

. Interatividade, na visão do autor supracitado, expressa a busca pela 

bidirecionalidade entre emissão e recepção, proporcionando uma comunicação mais aberta 

e criativa; está na disposição ou predisposição para mais interação, para participação e 

intervenção. Não é apenas um ato, uma ação, e sim um processo aberto de trocas e 

reflexões.   

Ao apontar as diferenças entre interação e interatividade, as interações são eventos 

recíprocos que requerem dois objetos e duas ações pelo menos. Interação acontece quando 



 

 

 

estes objetos e eventos mutuamente influenciam um ao outro
(84)

.  

Por outro lado, ele reivindicou que interatividade parece emergir de descrições de 

capacidade tecnológica por estabelecer conexões de ponto (ou de ponto para pontos de 

múltiplo) em real tempo
(84)

. Deste ponto de vista, interação parece mais um processo-

orientado, que focaliza ações dinâmicas e interatividade, que parece enfatizar mais as 

características de orientação.     

Ao relacionarmos interação e interatividade com a EaD, percebe-se significativas 

considerações, tendo em vista que neste modelo de educação a aprendizagem se constrói a 

partir das interações dialógicas que ocorrem durante todo processo ensino-aprendizagem. 

A estratégia didática utilizada nesta modalidade prioriza a comunicação, a interação e, 

consequentemente, a interatividade. Vários recursos são utilizados para garantir a 

qualidade desta comunicação, que deverá viabilizar a construção e o desenvolvimento das 

competências elencadas como fundamentais para formação do discente, através da 

proposta educacional fundamentada na interatividade.  

O ambiente virtual, quando utilizado na EaD, não deve ser reconhecido como um 

espaço de emissão, e sim de atuação, intervenção e participação em que o papel do 

professor é transpor a transmissão de conteúdos, deixando o aluno de ser visto como um 

mero receptor.  

Cabe ao professor construir um conjunto de territórios a serem explorados pelos 

alunos e disponibilizar co-autoria e múltiplas conexões, garantindo a liberdade e a 

pluralidade das expressões individuais e coletivas
(69)

. Desta forma, a EaD estará propondo 

não só interação como interatividade, através de um ambiente dinâmico e até mesmo 

interativo. 

Neste sentido, as TIC trazem em seu bojo um potencial de transformação nas 

formas de se ensinar e aprender. Nesse novo espaço de comunicação, o ciberespaço (a 

interface web) pode potencializar a interação e interatividade entre alunos e professores. 

Entretanto, é importante que se destaque que neste campo, em função da multiplicidade de 

conceitos e da novidade que os mesmos representam para a Educação e, 

consequentemente, para os processos de ensino-aprendizagem, não há uma unanimidade 

conceitual.  

Embora não seja o foco deste estudo, vale destacar que alguns autores
(88)

, 

trabalharam o conceito de interação mútua e apresentaram estudos sobre a teoria da 



 

 

 

distância transacional, dentre muitos outros autores que defendem esta ou aquela 

abordagem e nomenclatura para os processos de interação e interatividade que caminham 

pelo espaço cibernético em ambientes virtuais de aprendizagem
(89)

.  

Entretanto, para este estudo, mesmo sabendo dos muitos conceitos sobre a temática, 

foi selecionado o conceito que afirma um novo cenário comunicacional ganha centralidade, 

viabilizando a transição da lógica da distribuição (transmissão) para a lógica da 

comunicação (interatividade)
(69)

.  

Esta é uma ruptura com o esquema clássico da informação baseado na ligação 

unilateral emissor-mensagem-receptor. Ainda continua afirmando que: o emissor não emite 

mais, no sentido que se entende habitualmente, uma mensagem fechada, oferece um leque 

de elementos e possibilidades à manipulação pelo receptor. Já a mensagem não é mais 

―emitida‖, não é mais um mundo fechado, paralisado, imutável, intocável, sagrado, é um 

mundo aberto, modificável na medida em que responde às solicitações daquele que a 

consulta. Logo, o receptor não está mais em posição de recepção clássica, é convidado à 

livre criação, e a mensagem ganha sentido sob sua intervenção
(69)

.  

Ainda este estudioso destaca que é preciso despertar o interesse dos professores 

para esse novo modelo de comunicação, pois é evidente o descompasso entre emissão e 

recepção nas práticas pedagógicas sejam elas sediadas em ambientes virtuais de 

aprendizagem, em ambientes semipresenciais ou totalmente presenciais.  

Neste sentido, ele afirma que a aprendizagem não se dá a partir da récita do 

professor. Isto requer, portanto, modificação radical em sua autoria em sala de aula 

presencial ou em EaD. O professor não se posiciona como o detentor do monopólio do 

saber, mas como aquele que dispõe de teias, encerra possibilidades de envolvimento, 

oferece ocasião de engendramentos, de agenciamentos e estimulam a intervenção dos 

aprendizes como co-autores da aprendizagem. O tratamento dessa postura comunicacional 

tem no conceito de interatividade uma agenda comunicacional alternativa à Pedagogia da 

Transmissão
(69)

.  

Como uma das questões norteadoras deste estudo está diretamente ligada à 

aprendizagem dos estudantes participantes da disciplina Administração dos Serviços de 

Enfermagem I oferecida no modelo semipresencial, foi necessário estabelecer o conceito 

de aprendizagem sob o qual estaríamos trabalhando e avaliando as inserções dos 

estudantes. Embora não seja foco dos estudos avaliativos uma pesquisa profunda sobre os 



 

 

 

referenciais teóricos, neste trabalho foi importante apresentar a concepção de 

aprendizagem defendida pelos envolvidos no processo ensino-aprendizagem da disciplina 

em tela para que a questão levantada nos objetivos pudesse ser respondida adequadamente 

através das médias da disciplina.  

A aprendizagem está inevitavelmente ligada à história do homem, à sua construção 

enquanto ser social com capacidade de adaptação a novas situações. 

O processo ensino-aprendizagem sempre foi considerado uma atividade humana de 

forma mais ou menos estruturada, de maneira formal ou informal, o homem sempre 

ensinou e aprendeu, mesmo antes da criação da escola, como instituição devotada 

exclusivamente à Educação. Os pressupostos teóricos da aprendizagem encontram-se 

ancorados no desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência.  

Entretanto, vale frisar que este estudo não se processou de forma uniforme e 

concordante durante os tempos. O quadro, organizado a partir de conceitos-chaves, 

apresenta, de forma sucinta, as principais características das teorias que fundamentam a 

aprendizagem que adquiriram maior destaque ao longo da história da psicologia. 

A tecnologia por si só não vai agir eficazmente no ensino-aprendizagem. Pois o uso 

das teorias de aprendizagem pode contribuir para a qualidade dos cursos a distância, 

fornecendo um quadro para o desenvolvimento e a implementação de políticas de ensino-

aprendizagem de atividades
(90,91)

. 

As teorias de aprendizagem fornecem uma estrutura que orientam as estratégias e 

atividades de aprendizagem, tais como aprendizagem centrada no aluno e aprendizagem 

centrada no professor
(91)

. As diferentes perspectivas das teorias da aprendizagem têm sido 

especificadas, identificando três principais teorias de aprendizagem: o behaviorismo, 

cognitivismo e humanismo / construtivismo
(92)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 1 – Principais Teorias de Aprendizagem 

  

Teorias Principais características Principais Autores 

Comportamentalistas 

(behavioristas) 

A aprendizagem é vista como a 

aquisição de comportamentos expressos, 

através de relações mais ou menos 

mecânicas entre um estímulo e uma 

resposta, sendo o sujeito relativamente 

passivo neste processo. 

Ivan Pavlov 

E. L. Thorndike 

John B. Watson 

B. F. Skinner 

Alberto Bandeira 

Cognitivistas 

             A aprendizagem é entendida como 

um processo dinâmico de codificação, 

processamento e recodificação da 

informação. O indivíduo é visto como um 

ser que interage com o meio e é graças a 

essa interação que aprende. 

William James 

Jean Piaget 

Jerone Bruner 

Bejamim Bloom 

Robert Havighurst 

David Asubel 

L.S. Vygotsky 

Humanistas 

A aprendizagem fundamenta-se 

essencialmente no caráter único e pessoal 

do sujeito que aprende, em função das suas 

experiências únicas e pessoais. O sujeito 

que aprende tem um papel ativo neste 

processo, mas a aprendizagem é vista 

muitas vezes como algo espontâneo. 

J.J Rousseau 

Maria Montessori 

John Dewey 

Arnold Geseti 

Sigmund Freid 

Carl Rogers 

Willian Glasser 

Herbert 

Pestalozzi 

Froebel 

Horace Mann 

Fonte: Woo e Reeves (2007)  

  

A teoria da aprendizagem behaviorista focaliza o comportamento observável 

(objetividade), enquanto o cognitivismo tem um ponto focal sobre o comportamento não-

observável (subjetividade). 

Das teorias humanistas, destaca-se o construtivismo que enfatiza a construção de 

novos conhecimentos pelo aluno, bem como um foco ativo de experiências centradas no 

aluno
(93)

. Atualmente, o ambiente educacional é centrado no aluno, onde o construtivismo 

tende a ser uma teoria de aprendizagem adequada a uma nova abordagem de ensino-

aprendizagem, que se encaixa no paradigma educacional atual.  

Embora uma série de estudos tenham sido realizados sobre os resultados da EaD no 

ensino de enfermagem, poucos são os estudos sobre a relação entre os resultados e a 

utilização de teorias
(94)

. A falha ao usar uma teoria de aprendizagem na concepção de uma 

experiência de EaD pode afetar os resultados da aprendizagem. 

Enquanto a tecnologia progrediu, as atividades de ensino-aprendizagem ainda 



 

 

 

tendem a se concentrar na apresentação do conteúdo ao invés de garantir que os alunos 

estão totalmente engajados na aprendizagem
(95)

. 

 As teorias da aprendizagem têm sido reconhecidas como úteis para orientar 

estratégias no âmbito do processo de ensino-aprendizagem
(95)

, já que a tecnologia sozinha 

não é eficaz em si mesma. Assim, os educadores precisam projetar atividades de ensino-

aprendizagem baseado em teorias de aprendizagem, de modo a melhorar os resultados 

positivos de aprendizagem. 

O construtivismo ou interacionismo representa uma postura epistemológica que 

compreende a origem do conhecimento na interação do sujeito com o objeto. É uma 

postura que pode ser útil para projetar e desenvolver um programa de EaD
(96)

.  

Atualmente, o ambiente educacional enfatiza a necessidade de aprendizagem 

centrada no aluno, e utiliza o construtivismo por ser uma base teórica que suporta uma 

transformação do professor-centrado no aluno
(93)

.  

Esta teoria foi influenciada pela obra de Piaget e Vygotsky
(92)

, que incentiva os 

alunos a construírem seus próprios corpos de conhecimento baseado na experiência 

individual e, aplicam esse conhecimento diretamente ao seu cotidiano.  

No construtivismo, o indivíduo está no centro do processo social, com foco na 

aprendizagem ao invés de ensino
(97)

. A teoria afirma que: existem várias maneiras de 

entender o conhecimento, a realidade é criada por um indivíduo e, o conhecimento vem de 

uma interpretação pessoal de interações com o mundo. 

A estrutura do ambiente de aprendizagem, baseada no construtivismo, promove 

oportunidades que visam incentivar e apoiar a construção do entendimento. Perspectivas 

indicadas pela teoria construtivista apontam para que o educador desempenhe o papel de 

facilitador, enquanto o papel do aluno é uma construção da realidade através de interações 

com o ambiente
(98)

.  

O construtivismo defende características dos estudantes que seguem: ser ativo no 

ambiente de aprendizagem, desenvolver habilidades sociais e interpessoais, gostar de 

aprender, ter uma compreensão do conteúdo a ser ensinado, e aprender a pensar de uma 

forma eficiente
(99,100)

. Saber pensar aumenta nos alunos a tomada de decisões com as 

questões do mundo real e facilita o desenvolvimento de habilidades sociais e interpessoais. 

No que diz respeito à aplicação do construtivismo em EaD no desenvolvimento do 

programa, várias atividades de aprendizagem têm sido propostas que abrangem e colocam 



 

 

 

a cerca das dimensões das competências adquiridas pelos alunos: cognitiva, metacognitiva, 

interativa, prática, ética, estética, emocional e corporal
(101)

. Isto nos remete, conforme a 

mesma autora diz, à distinção das competências: no âmbito da natureza, o da sociedade, o 

das criações simbólicas e o das criações artificiais ou tecnológicas. Isto se deve ao 

ambiente virtual que se vivencia no aprendizado. 

O desenvolvimento de recursos EaD, tais como: informações on line e recursos de 

comunicação são úteis para a atividade de aprendizagem efetiva
(102)

. Esta permite aos 

estudantes entenderem o conhecimento, associando este conhecimento para outros recursos 

úteis on line e facilita aos aprendizes uma viagem em um processo de descoberta e de 

obtenção de novos conhecimentos e recursos de comunicação como em um fórum de 

discussão, que permite aos alunos a aprendizagem colaborativa com outros alunos e 

educadores. Os alunos podem trocar ideias a qualquer hora e de qualquer lugar através do 

ambiente virtual de aprendizagem. 

O contexto social de EaD permite que os alunos assumam uma maior compreensão 

e obtenham novos conhecimentos através de atividades auto-reflexivas por meio de 

questionamento e ensinamentos como tarefas para ligar os seus conhecimentos, já 

existentes, às novas informações, além de (re)significar e criar novos conhecimentos
(100)

.  

A qualidade dos materiais tecnológicos também é um recurso crucial para apoiar a 

aprendizagem em potencial
(103)

. O alto poder computacional está considerado a 

proporcionar interatividade em diferentes formas. Ambas as interações síncronas e 

assíncronas sociais facilitam a aprendizagem cooperativa e uma rede de computadores 

permite o acesso a inúmeros recursos de aprendizagem. A interface de alta qualidade visual 

e auditiva, no ambiente de sala de aula virtual, também é importante para fornecer 

materiais de aprendizagem realistas, estes últimos testarão as habilidades dos docentes 

diante das competências obtidas. 

A perspectiva construtivista vem, cada vez mais, sendo usada para projetar e 

desenvolver experiências de EaD desde o ambiente educacional, pois está movendo-se da 

figura central do professor, para o foco no aluno no processo de ensino-

aprendizagem
(96,99)

.  

Segundo Piaget, o conhecimento se constrói na interação do sujeito com o objeto. 

Estruturas não estão pré-formadas dentro do sujeito, são construídas. Há, no ser vivo, 

elementos variáveis e invariáveis. Ocorre uma construção contínua de estruturas variadas. 



 

 

 

A analogia entre biologia e inteligência só pode ser apreendida retendo as invariantes 

funcionais que lhes são comuns. Os funcionamentos invariantes devem ser situados no 

âmbito das duas funções biológicas mais gerais: a organização e a adaptação. 

A adaptação é um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. O organismo vivo 

é um ciclo de processos dinâmicos que vão sofrendo transformações para manter a 

homeostasia. A assimilação ocorre para que haja as transformações necessárias, tanto do 

ponto de vista físico, biológico como intelectual. 

A inteligência é assimilação na medida em que incorpora nos seus quadros todo e 

qualquer dado da experiência. Quer se trate do pensamento quer graças ao juízo faz 

ingressar o novo no desconhecido e reduz assim o universo às suas noções próprias, quer 

se trate da inteligência sensório motora que estrutura as coisas percebidas, integrando-as 

nos seus esquemas
(104)

.  

Dessa maneira é que a inteligência constitui uma atividade organizadora cujo 

funcionamento prolonga o da organização biológica e o supera, graças à elaboração de 

novas estruturas. A organização é coerência formal, inseparável da adaptação que, por sua 

vez, é o equilíbrio entre assimilação e acomodação. A acomodação diz respeito a 

experiência, não recepção passiva, mas correlativa à acomodação. O ato de julgamento, 

união de conteúdos experimentais à forma lógica, é função da assimilação. 

A acomodação se torna necessária para ajustar os novos dados incorporados aos de 

esquemas anteriores no processo de assimilação, produzindo a adaptação. Cada esquema é 

coordenado com os demais e constitui ele próprio uma totalidade formada de partes 

diferenciadas. 

A organização, por sua vez, é inseparável da adaptação. O primeiro diz respeito ao 

aspecto interno do ciclo e o segundo ao externo. A concordância do pensamento com as 

coisas e a concordância do pensamento consigo mesmo exprimem essa dupla invariante 

funcional da adaptação e da organização. Ora, esses dois aspectos são indissociáveis: é 

adaptando-se às coisas que o pensamento se organiza e é organizando-se que estrutura as 

coisas
(105)

. 

Neste sentido, os educadores necessitam facilitar a aprendizagem ativa e a interação 

social de seus alunos de enfermagem, aliando dados culturais. A aprendizagem ativa é o 

determinante fundamental da aprendizagem bem sucedida, enquanto contexto social pode 

melhorar a aprendizagem efetiva. Um aspecto importante do trabalho de Piaget refere-se 



 

 

 

ao papel da abstração na construção do conhecimento. Abstrair significa separar, tirar algo 

do seu ambiente, pôr de lado. 

Piaget destaca dois tipos de abstração: a empírica e a reflexionante. Abstração 

empírica tem relação com o conhecimento adquirido diretamente dos objetos, o que pode 

ser observado pelos sentidos (percepção). Ela dá origem a um esquema do existente, mas 

não se transforma em operações mentais. É uma assimilação dos dados às estruturas 

mentais existentes. Caracteriza o aspecto estático do conhecimento. 

O aspecto dinâmico do conhecimento é representado pela abstração reflexionante, 

que consiste em extrair as estruturas do pensamento, os esquemas assimiladores e seu 

funcionamento específico. Constitui a própria organização das estruturas mentais tendo em 

vista a acomodação. Mas o aspecto dinâmico do conhecimento é representado pela 

abstração reflexionante, que consiste em extrair as estruturas do pensamento, os esquemas 

assimiladores e seu funcionamento específico que constitui a própria organização das 

estruturas mentais tendo em vista a acomodação. 

Destaca nos aspectos da socialização intelectual para se avaliar o trabalho em 

grupo: primeiro o indivíduo fechado e que só se descobre quando aprende a conhecer os 

outros; segundo a cooperação necessária para conduzir o indivíduo à objetividade e 

terceiro: a cooperação como fonte de regras para o pensar. 

Os pontos apresentados por Piaget nos leva a afirmar sobre o trabalho em grupo que 

envolve principalmente a cooperação. Mas antes da cooperação, o saber se abrir, conhecer 

os outros para poder conhecer a si mesmo é fundamental para o trabalho em conjunto. 

No trabalho cooperativo faz-se necessário o conhecimento do objetivo comum do 

grupo, todos envolvidos em solucionar uma tarefa, alcançar o objetivo e para que isso 

aconteça o grupo deve ter um equilíbrio, onde todos participam, evitando os abusos de 

autonomia por parte do coordenador e o cuidado para não deixar alguém de fora, sem 

participar. 

Vygotsky teve seus estudos voltadas para o interacionismo. Para ele o 

conhecimento é um produto da interação social e da cultura. Vê-se assim, a entrada de um 

novo componente na relação do sujeito com o objeto de aprendizagem, a cultura visto que 

o sujeito é um ser eminentemente social e o conhecimento (aprendizagem) um produto 

social. Um conceito importante no trabalho de Vygotsky relaciona-se com a importância 

da relação e da interação com outras pessoas como origem dos processos de aprendizagem 



 

 

 

e desenvolvimento humano.  

Em Piaget, aquilo que uma criança pode aprender é determinado pelo seu nível de 

desenvolvimento cognitivo, enquanto que para Vygotsky o desenvolvimento cognitivo é 

condicionado pela aprendizagem. Dessa forma, mantém uma concepção que mostra a 

influência permanente da aprendizagem na forma em que se produz o desenvolvimento 

cognitivo, ou seja, um aluno que tenha mais oportunidade de aprender que o outro irá 

adquirir mais informação e alcançará um desenvolvimento cognitivo melhor 
(118)

.  

Como se vê, o construtivista atua com a pedagogia  relacional. O professor acredita 

que seu aluno é capaz de aprender sempre e a partir do que o aluno construiu até hoje, 

ocorre nova construção de conhecimento. E mais, o aluno pode ensinar o que ele aprendeu, 

passando assim a um processo de aprendizagem cooperativa. Aprendizagem cooperativa é 

uma técnica ou proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de 

aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de 

adquirir conhecimento sobre um dado objetivo
(106)

.  

Desta forma o conhecimento se transforma numa  construção social e o processo 

ensino aprendizagem é beneficiado com a interação e a cooperação. Esta técnica exige 

vários pontos de apoio entre eles se cita: a responsabilidade dos envolvidos na busca das 

informações a serem transmitidas ao grupo, a compreensão que o sucesso de um é também 

de todos, a necessidade de habilidades a serem desenvoolvidas, além da utilização das 

técnicas de análise de situações problemas.     

É claro que o processo de aprendizagem é nesta abordagem, influenciado pela 

interação grupal que caracteriza as relações interpessoais.  Mas, previamente o uso da 

linguagem social e a forma com que o grupo envolvido e cada um dos sujeitos estrutura o 

conhecimento visto que a aprendizagem é um fator privado e social. 

Um fator importante é a ―Sinergia‖ do processo de cooperação: o todo é maior do 

que a soma das partes individuais
(107)

. E, assim a utilização da cooperação pode significar 

um proveito bem maior do que o ensino solitário, individualizado. Com isso, o sujeito 

saber que pode contar com um outro no que deseja aprender facilita e dá confiança no 

processo pedagógico.  

A efetivação da aprendizagem acontece na relação entre os indivíduos, as 

informações e a interpretação de significados atribuidas para construção do conhecimento 

em diferentes contextos. O intermediador pedagógico
(121)

, deve atuar ativamente como um 



 

 

 

sujeito que se insere no processo de aprendizagem de um grupo e interage com os outros 

sujeitos visando à cosntrução coletiva de significados. 

Dessa forma a atenção deve estar voltada para a relação estabelecida e os contextos 

criados, dando visibilidade e sentido significando a aprendizagem dos sujeitos. Mas, 

aprender de forma significativa é também investigar, desenvolver habilidades conectando 

saberes antigos a novos saberes e significações. Situações problemas, questões indagadoras 

que provocam opiniões, críticas e num ambiente compartilhado pela internet e/ou 

computador descortinam oportunidades para investigações diversas. Um esforço de 

aprender faz com que conceitos, proposições já existentes na estrutura grupal sejam 

articulados e reformulados em forma de aprendizagem. 

A internet oferece possibilidades de comunicação e cooperação entre os sujeitos e o 

processo ensino-aprendizagem com suas redes de computadores. Embora o sistema 

educacional não esteja preocupado em promover um modelo de cooperação no processo de 

aprendizagem. Os sujeitos de alguma forma estão num trabalho simultâneo ao utilizar seu 

ambiente de aprendizagem virtual. 

Aprender de forma  cooperativa independe do uso das novas tecnologias exigindo 

basicamente uma postura pedagógica inovadora, e mais a utilização de cenários interativos 

no processo de aprendizagem gera vantagens significativas para os estudantes
(107)

. Isto 

porque ao ser apresentada uma proposta grupal para uma situação problema gera maior 

possibilidade do que uma proposta individual. 

A aprendizagem cooperativa  mediada por computador como o caso do curso de 

enfermagem na modadlidade EaD de que trata este estudo pode apoiar-se em ferramentas 

isoladas da internet como lista de fóruns para discussão, softwares para chats e até mesmo 

no ambiente integrado da plataforma virtual já em utilização.   

A mediação compartilhada em espaços virtuais de aprendizagem faz nascer 

interações sociais e cognitivas via recursos midiáticos. As plataformas de aprendizagem 

são establecidas por princípios de funcionalidade e não pedagógicos e é ai, que os 

materiais didáticos produzidos por autorias diversas devem florescer como propulssora do 

processo. São esses elementos que vão fortalecer os princípios pedagógicos com base no 

construtivismo.  

A falta de materiais didáticos de qualidade é um fator que influência os resultados 

da aprendizagem, pois está intimamente ligada às ferramentas do sistema/materiais, que 



 

 

 

irão proporcionar a validade e confiabilidade. Portanto, requerem uma avaliação 

sistemática e todo o processo de construção do curso. Para o design instrucional de EaD 

com base no construtivismo, os educadores possuem necessidade de proporcionar 

oportunidades de aprendizagem ativa, a fim de facilitar a interação social dos alunos para 

que estes construam o seu conhecimento. E a garantia de que a qualidade de materiais de 

aprendizagem utilizados na concepção de experiência de aprendizagem é eficaz para 

estudantes de enfermagem em EaD. 

Contudo, na formação de enfermeiros, para o reforço de competências de 

enfermagem, diversas estratégias baseadas no construtivismo já vêm sendo usadas e 

atualmente, estas são adequadas para a aprendizagem no ensino de enfermagem. 

Entretanto, diante de diversas abordagens e adequações não tão bem sucedidas, 

estas não devem ser encaradas como um problema, mas sim como uma vantagem, já que 

possibilitam uma visão mais abrangente, não reduzindo a explicação da diversidade deste 

processo a uma única teoria. 

Nos dias atuais, a aprendizagem é vista como um processo dinâmico e ativo, em 

que os sujeitos não são simples receptores passivos, mas sim processadores ativos da 

informação. Todos os sujeitos, de forma individualizada, são capazes de ―aprender a 

aprender‖, isto é, capazes de encontrar respostas para situações ou problemas, quer 

mobilizando conhecimentos de experiências anteriores em situações idênticas, quer 

projetando no futuro uma ―ideia‖ ou ―solução‖ que temos no presente, interage-se com os 

estímulos (situações e problemas) de uma forma pessoal. 

Na sala de aula interativa, a aprendizagem se faz com a dialógica que associa 

emissão e recepção como pólos antagônicos e complementares na co-criação da 

comunicação e da aprendizagem
(69)

. 

No ciberespaço, através dos ambientes virtuais de aprendizagem, é possível se 

atingir a socialização dos conhecimentos através de múltiplas interfaces como fóruns, 

chats, correio eletrônico, enfim, estas e outras interfaces viabilizam as trocas nos mais 

diversos níveis. 

O professor deve buscar a interatividade com seus alunos e propor o conhecimento, 

não à transmissão deste
(69)

. Em sala de aula, ele é mais que instrutor, treinador, parceiro, 

companheiro, conselheiro, guia, facilitador, colaborador; é formulador de problemas, 

provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador de inteligências múltiplas e 



 

 

 

coletivas na experiência do conhecimento. Disponibilizará estado potencial do 

conhecimento de modo que o aluno experimente a criação do conhecimento quando 

participe, interfira, modifique. Por sua vez, o aluno deixará o lugar de recepção passiva de 

onde ouve, olha, copia e presta contas para se envolver com a proposição do professor. 

Ainda se faz algumas sugestões para potencializar uma autoria criativa no processo 

ensino-aprendizagem em modelos cibernéticos ou presenciais
(69)

. Para ele, no intuito de 

superar a Pedagogia da Transmissão, os professores deveriam tentar responder as seguintes 

questões: Os estudantes são convidados a resolver os problemas apresentados de forma 

autônoma e cooperativa?; Por meio do diálogo entre professor e estudantes, as dúvidas são 

esclarecidas?; O professor e os estudantes apresentam e defendem os seus pontos de vista? 

Os estudantes são convocados a apresentar, defender e, se necessário, reformular seus 

pontos de vista constantemente?; Há um clima de cooperação e confiança entre estudantes 

e professor valorizando a troca de experiências, o compartilhamento e a co-criação?; O 

professor procura atender às solicitações expressas (verbalmente ou não) pelos estudantes e 

considera suas opiniões?; Há incentivo permanente ao trabalho em grupo?; Há um cuidado 

com a preparação do ―cenário‖ de aprendizagem desde o planejamento das atividades?; O 

professor orienta a aprendizagem alternando as falas, instigando o debate e a depuração de 

ideias e conceitos com os estudantes?; Expressões e gestos positivos do professor 

costumam encorajar os esforços dos estudantes?; A autoridade do professor é exercida a 

partir da experiência e não do poder do cargo?; O professor cuida do mapeamento dos 

percursos de aprendizagem dos alunos para que não se percam em suas explorações?; As 

diferenças (estéticas, culturais e sociais) são levadas em conta pelo professor?; O professor 

lança mão de interfaces de interatividade virtual (chat, fórum, e-mail...)?; Todos estão 

autorizados a participar de debates, a questionar afirmações, a expor argumentos, a emitir 

opiniões segundo critérios estabelecidos em consenso?; O ambiente virtual tem boa 

usabilidade, isto é, é intuitivo, funcional e de fácil navegação? 

 Ao responder às questões propostas pelo autor, os professores estarão dando um 

passo no caminho de um processo de ensino-aprendizagem mais adequado às necessidades 

do mundo contemporâneo, que exige múltiplas expressões, montagens de conexões em 

rede que permitam múltiplas ocorrências. Enfim, um professor criador de situações-

problema, de desafios na busca de uma construção colaborativa, ultrapassando o modelo de 

mera transmissão, almejando a construção através da interatividade poderá criar sistemas 



 

 

 

avaliativos com maior eficiência. 

Sendo assim, as possibilidades interativas proporcionadas pelas TIC através de um 

ambiente virtual devem ser analisadas e planejadas de acordo com o contexto da prática 

educativa que se propõe, não deixando de lado a efetivação dialógica do processo ensino-

aprendizagem em questão. Deve-se então, neste sentido, concordar que a avaliação vai 

decorrer da capacidade de interação do aluno com o professor, com o sistema e com o 

conteúdo a ser apreendido
(84)

. 

A partir do que foi exposto, compreende-se que é muito importante para o processo 

de ensino-aprendizagem que o professor conheça tanto as teorias de aprendizagem como os 

recursos disponíveis que podem ser aplicados em várias metodologias de ensino para que 

ele possa avaliar a qualidade do conhecimento obtido da interatividade e da interação 

cooperativa alcançada no processo de ensino aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4- METODOLOGIA 

 

Este estudo foi do tipo exploratório e descritivo, já que as pesquisas exploratórias 

estão interessadas em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-

los e interpretá-los
(108)

. 

Ele visa proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade com o problema de 

pesquisa. Este esforço tem como meta tornar um problema complexo mais explícito, ou 

mesmo construir hipóteses mais adequadas
(109)

.  

Desta forma, por possibilitar a compreensão do problema pelo pesquisador, a 

pesquisa exploratória é utilizada quando há necessidade de se obter maior precisão e 

identificar ações que possibilitem a obtenção de dados adicionais
(110)

.  

Então, um estudo descritivo e exploratório procura descrever e analisar a natureza 

dos fenômenos que se deseja conhecer, sem a interferência do (a) pesquisador (a) e se 

adequar à necessidade de se obter melhor entendimento em relação ao comportamento e 

aos múltiplos fatores que influenciam um determinado fenômeno 
(111)

. 

Como método de pesquisa, realizou-se um estudo de caso. Este método consiste 

tanto no exame de aspectos particulares como em abranger o conjunto das atividades de 

um grupo social em particular
(112)

. Direciona-se ao estudo de determinados indivíduos, 

profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com finalidade de obter 

generalizações.  

Dessa forma, elegeu-se turmas de discentes da UNIVERSO que cursaram a 

disciplina Administração dos Serviços de Enfermagem I, no período temporal relativo ao 

segundo semestre de 2007, na modalidade presencial, e no segundo semestre de 2009 na 

modalidade semipresencial. 

Os sujeitos do estudo foram selecionados por meio de amostragem não-

probabilística intencional que, nesse tipo de amostragem é escolhida intencionalmente - um 

grupo de elementos que irão compor a amostra, não estando o pesquisador interessado no 

número representativo da população, e sim na possibilidade de obter informações concretas 



 

 

 

desse grupo de elementos
(112)

.  

O levantamento bibliográfico ocorreu nas bases de dados Medline, Scielo, Bireme e 

Proquest, no período de novembro de 2009 a fevereiro de 2010. Na etapa destinada ao 

levantamento do referencial teórico, foram realizados estudos que envolveram conceitos, 

características e o histórico do tema em questão.  

A elaboração do instrumento de coleta de dados caminhou na seguinte ordenação 

dos marcos-estruturais: carga horária da disciplina; objetivos da disciplina; recursos 

utilizados no desenvolvimento das aulas; bibliografia básica e organização dos conteúdos. 

Utilizou-se esses elementos para compreensão e análise das propostas da disciplina 

implementadas e sua contribuição na formação diante do futuro profissional.  

Após o levantamento bibliográfico, partiu-se para a elaboração do instrumento 

utilizado para coleta de dados no intuito de avaliar o desempenho dos alunos na disciplina 

de Administração dos Serviços de Enfermagem I, na modalidade presencial, e a distância. 

Para que essa elaboração obtivesse êxito, os objetivos da disciplina e do curso foram 

analisados cautelosamente pelo tutor e pelo autor do conteúdo, que trabalhavam com a 

disciplina em ambas as modalidades de ensino. Posteriormente, a análise foi validada por 

dois profissionais do departamento de ensino a distância da universidade; especialistas na 

área que acompanham diretamente todo o programa de educação a distância da instituição.  

A coleta de dados buscou as notas das avaliações dos desempenhos dos alunos nas 

verificações de aprendizagem, sendo as médias das verificações o foco do estudo. Essa 

coleta ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2010, através dos registros 

contidos nos diários de classe, para as turmas presenciais, e no ambiente administrativo de 

tutoria, para a modalidade a distância.  

Na modalidade de ensino presencial, foram utilizadas as notas do segundo semestre 

letivo do ano de 2007, pelo fato de representar o último semestre em que a disciplina foi 

oferecida nessa modalidade, em duas turmas uma do turno manhã e outra, da noite, no 

curso de enfermagem, com 33 alunos matriculados no turno da manhã e 64 alunos 

matriculados no turno da noite.  

Na modalidade de ensino a distância, os dados foram colhidos no ambiente virtual 

de aprendizagem administrativo do tutor, através das duas turmas dos turnos da manhã e da 

noite da Universidade, no curso de Enfermagem, com 56 alunos matriculados em ambos os 

turnos, no intuito de avaliar os resultados que os alunos obtiveram nas verificações 



 

 

 

propostas pela disciplina Administração dos Serviços de Enfermagem I.  

 Neste estudo tem-se a influência das variáveis independentes, tais como: sexo, 

idade, tipo de matrícula; e das variáveis dependentes: diferença de turno, estar matriculado 

na disciplina e o tipo de prova. 

 Optou-se por realizar uma análise estatística descritiva simples, utilizando-se o 

teste t de ―Studant” para comparação das médias dos grupos independentes de alunos 

distribuídos em turnos e da modalidade oferecida em 2007 e 2009. Ele é um teste 

paramétrico, para obtermos o desempenho dos aprendizes nos turnos, o interesse foi 

verificar a associação aplicando o teste não paramétrico qui-quadrado ao nível de 

significância de 5%, e categorização dos dados integrativos por modalidade de ensino e por 

turno. Usou-se frequência simples para descrever os achados referentes aos seguintes 

dados: notas das avaliações dos discentes por turnos e por modalidade de ensino.  

Os dados coletados foram organizados em tabelas, demonstrativas das pontuações 

obtidas pelos alunos, em cada verificação estipulada, como critério de avaliação.  

Posteriormente, se apresenta gráficos com o percentual de desempenho dos alunos 

em cada verificação, o que favorece a análise do acompanhamento do processo ensino-

aprendizagem. A partir dos dados coletados e da organização dos mesmos, buscou-se uma 

análise qualitativa dos resultados, iniciando-se pelo desempenho de cada aluno na 

atividade, frente às verificações estipuladas no instrumento de avaliação, passando por uma 

análise das verificações e seus índices de abandono, reprovação e aprovação e finalmente a 

análise com o desempenho das turmas nos diferentes turnos em que a disciplina em 

questão foi oferecida.  

 Foi realizada a associação das informações, e correlação das médias de fonte 

primárias, permitindo o afloramento das evidências, possibilitando sua convergência, as 

quais tornaram as conclusões da pesquisa mais acuradas, aumentando sua credibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1- O Contexto: O Curso e o Currículo - A Disciplina em Questão 

  

 O Curso e o Currículo 

O curso escolhido para esta avaliação foi o de Enfermagem, tendo duração de 

quatro anos. O mesmo foi reconhecido pelo Parecer Conselho Nacional de Educação 

(CNE) / Conselho Estadual de Educação (CEE) n.
o
 0679 aprovado em 09 de maio de 2001, 

através da Portaria Ministerial n.
o
 1.248 de 21 de junho de 2001. 

A matriz curricular do curso em questão é flexível e possibilita ao aluno uma práxis 

educativa significativa, integrando os aspectos teóricos e práticos nas diferentes disciplinas 

ofertadas. Essa flexibilidade proporciona ao futuro profissional um perfil condizente com 

as exigências do mercado de trabalho, que hoje requer versatilidade e atualização, 

características importantes e necessárias para a atuação nas áreas educacional e 

assistencial. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) oferece às escolas as bases 

filosóficas, conceituais, políticas e metodológicas para nortear a elaboração dos projetos 

pedagógicos. Propõe que os profissionais egressos, a partir das novas diretrizes, possam vir 

a ser críticos, reflexivos, dinâmicos, ativos, diante das demandas do mercado de trabalho, 

aptos a aprender a aprender, a assumir os direitos de liberdade e cidadania, compreendendo 

as tendências do mundo atual e as necessidades de desenvolvimento do país
(113)

. 

Tendo em vista a diversidade, a amplitude e a crescente transformação do campo de 

atuação do profissional que conclui este curso, o projeto pedagógico e as diretrizes 

curriculares nacionais do curso de graduação em Enfermagem, durante o processo de 

construção das diretrizes curriculares nacionais, envolveram diversas entidades nacionais, 

tanto do âmbito do ensino quanto dos serviços, na busca de um perfil profissional com 

competências, habilidades e conhecimentos para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), 

devendo o discente ser estimulado a desenvolver as seguintes competências, habilidades e 



 

 

 

atitudes gerais: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, 

administração e gerenciamento e educação permanente
(114)

. 

 No que se refere à atenção à saúde, os profissionais dessa área, dentro da sua 

especificidade, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve 

assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais 

instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os 

problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem 

realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra 

com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, mais uma vez ressalta-

se, nos âmbitos: individual e coletivo. 

O processo de tomada de decisões pode ser desenvolvido pelos gestores com maior 

qualidade, se estes seguirem um método. A análise de problemas constitui-se de uma série 

de processos, que podem ser aprendidos para serem utilizados como instrumentos do 

processo de trabalho gerencial e que ajudam a qualificar as decisões dos profissionais de 

saúde e seus gestores, de modo participativo, ouvindo todos os envolvidos na situação e 

escolhendo ações que obtenham o máximo sucesso na resolução do problema, com o 

menor custo e com o mínimo de desvantagens ou riscos para todos os envolvidos. O 

trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na capacidade de tomar 

decisões, visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade da força de trabalho, de 

medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos 

devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 

mais adequadas, baseadas em evidências científicas. 

A comunicação é a troca de informações, fatos, ideias e signos. Cabe aos 

profissionais de saúde ser acessíveis e zelar pela confidencialidade das informações a eles 

confiadas na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A 

comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura, o 

domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 

informação. 

A liderança é tida como uma das principais competências a serem adquiridas pelo 

profissional de saúde. No trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 



 

 

 

deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 

tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 

 Quanto à administração e gerenciamento, os profissionais devem estar aptos a 

tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a 

serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde. O 

enfermeiro tem sido o responsável pela organização e coordenação das atividades 

assistenciais dos hospitais e pela viabilização para que os demais profissionais da equipe 

de enfermagem e outros da equipe de saúde atuem, tanto no ambiente hospitalar quanto na 

saúde pública. 

A educação permanente é uma responsabilidade do profissional de saúde associada 

ao papel da universidade e das políticas institucionais, portanto, os profissionais devem ser 

capazes de aprender continuamente, não só na sua formação, mas também na sua prática. 

Desta forma, os profissionais de saúde devem ter responsabilidade e compromisso com a 

sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os 

profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e 

internacionais. 

Segundo as diretrizes curriculares para o curso de enfermagem elaborada pela 

câmara de educação superior
(115)

, a implantação do currículo através do eixo do projeto 

pedagógico do curso, refere-se aos conteúdos básicos e complementares e respectivos 

núcleos que são definidos por perfis. No caso da enfermagem, são eles: perfil enfermeiro 

generalista e o perfil enfermeiro com licenciatura. 

A estrutura do curso de graduação possui dois pilares: a formação básica e a 

formação profissional. A primeira compreende as disciplinas comuns aos cursos de saúde e 

a segunda, as disciplinas específicas do curso de enfermagem, totalizando 3.975 horas/aula 

assim distribuídas: 2.160 horas/aula destinam-se à teoria, 360 horas/aula, a atividades 

práticas laboratoriais, 225 horas/aula, às vivências de enfermagem, 825 horas/aula, aos 

estágios e 120 horas/aula, às atividades extensionistas, científicas e culturais. Essa carga 

horária bem como as atividades são oferecidas sistematicamente dentro de um período que 



 

 

 

corresponde a 08 semestres, tempo de duração do curso, e de acordo com a matriz 

curricular do mesmo (Anexo 1). A UNIVERSO, através do conselho de ensino pesquisa e 

extensão (CONSEPE), que realiza reuniões para discutir a reorganização de sua matriz 

curricular, conforme orientação do CNE,  para atender o Parecer CNE/CES 213/2008. 

Ao final do curso, o enfermeiro estará dotado com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva. Então, será um profissional qualificado para o exercício da enfermagem, 

com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de 

conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral 

do ser humano. 

Com base no Art. 1º da Portaria Ministerial n.
o
 4.059 de 10 de dezembro de 

2004
(116)

, as instituições de ensino superior podem, na modalidade semipresencial,   

introduzir disciplinas do seu currículo na organização pedagógica e curricular de seus 

cursos superiores reconhecidos, com base no Art. 81 da Lei n.
o 
9.394 de 1996 e no disposto 

nessa Portaria. 

A partir dessa possibilidade, a UNIVERSO inseriu no projeto pedagógico de seus 

cursos superiores disciplinas denominadas semipresenciais, ou seja, oferecidas na 

modalidade EaD, que se utiliza de um processo ensino-aprendizagem que combina, 

metodologicamente, diferentes mídias com os demais recursos didáticos. 

A oferta de disciplinas na modalidade a distância acontece com a utilização de 

algumas mídias que podemos citar como exemplo: textos impressos, o vídeo, a internet. 

Elas portam os seguintes recursos: som (voz humana, música, efeitos especiais); fotografia 

(imagem estática); vídeo (imagens em movimento); animação (desenho animado); 

gráficos; textos (incluindo números, tabelas, e outros). Essas mídias são preparadas a partir 

do material didático que é específico para cada disciplina, este têm uma função a depender 

de suas características.  

O material didático que é utilizado como mediação pedagógica deve seguir três 

tipos de tratamentos específicos: a) tratamento temático - a mediação pedagógica inicia-se 

no próprio conteúdo, cabendo ao autor do texto-base tornar a informação acessível, clara e 

bem organizada em função do auto-aprendizado do aluno; b) tratamento pedagógico - são 



 

 

 

desenvolvidos os procedimentos mais adequados ao auto-aprendizado para que este se 

converta em um ato educativo, formulando exercícios que enriqueçam o texto com 

referências à experiência e ao contexto do educando; c) tratamento do material – são 

cuidados dispensados aos recursos expressivos presentes no material de apoio: 

diagramação, tipos de letras, ilustrações, entre outros
(131)

. 

No curso de enfermagem, as disciplinas ofertadas através da modalidade EaD são: 

Técnicas de Estudo e Pesquisa (60 horas), Sociologia Aplicada (60 horas), Língua 

Portuguesa II (60 horas), Bioestatística (60 horas), Psicologia e Autodesenvolvimento (60 

horas), Fundamentos de Nutrição Clínica e Coletiva (45 horas) e Administração dos 

Serviços de Enfermagem I (45 horas), totalizando 345 horas, ou seja, 9,4% da carga 

horária total das disciplinas do curso. 

 De acordo com a proposta pedagógica da UNIVERSO, as disciplinas ofertadas na 

modalidade EaD buscam proporcionar ao educando: a atualização constante, sem que haja 

uma redundância na exposição dos assuntos;  desenvolver habilidade para adaptar seus 

conhecimentos às novas exigências profissionais, resultantes de transformações da 

realidade; levá-lo a compreender, com a devida medida, a importância de interagir com o 

contexto em que está inserido, ampliar seu interesse no âmbito da satisfação individual, 

voltar-se para o coletivo e, ainda,  fazê-lo perceber a necessidade da pesquisa, da reflexão 

constante, da revisão de perspectivas e de valores.  

As avaliações da aprendizagem do curso de enfermagem seguem as normas 

previstas pelo conselho de ensino, pesquisa e extensão (CONSEPE) da UNIVERSO. As 

avaliações se dividem em duas categorias: as verificações, denominadas V1 e V2 - 

avaliações presenciais e escritas - cada uma com valor entre 0,0 e 10,0 pontos e as VTs 

(verificações de trabalhos) - sob a forma de atividades de naturezas variadas — também 

com valor entre 0,0 e 10,0 pontos, conforme a proposta estipulada pelo docente em cada 

disciplina.  

Seguindo as normas previstas, as avaliações denominadas V1 e V2 são marcadas 

pelo gestor do curso de enfermagem e divulgadas previamente ao corpo docente e discente, 

de acordo com o calendário institucional.  No que dizem respeito às VTs, estas são 

determinadas pelo professor da disciplina e poderão ter seu valor estabelecido a critério de 

seu plano de ensino (Anexo 2), desde que, ao final do semestre, o valor proposto pelo 

professor às atividades somem 10 pontos. No caso das disciplinas ofertadas na modalidade 



 

 

 

EaD, estas atividades são realizadas via ambiente virtual. 

O aluno será submetido a 3 (três) avaliações no semestre, que constarão de: 

a) V1 = verificação de conhecimento de toda matéria ministrada até a data da prova (valor 

de 0 a 10); 

b) VT = verificação de trabalhos individuais ou em grupo, seminários, debates, testes on-

line, trabalhos práticos, testes formativos (valor de 0 a 10); 

c) V2 = verificação de toda a matéria ministrada no semestre (valor de 0 a 10); 

 

A média do semestre (MS) será apurada da seguinte forma: 

a) V1+VT+V2 = MS – a média do semestre terá que ser igual ou superior a 4.0.  

3  

Igual ou inferior a 3.9, o aluno será considerado reprovado.  

 

b) Se, o aproveitamento na MS (média do semestre) for igual ou superior a 7.0 o aluno será 

considerado aprovado. 

 

c) Se a MS (média do semestre) for igual ou superior a 4.0 e inferior a 7.0 o aluno prestará 

VS (verificação suplementar). Neste caso, para se obter a Média Final, é feito o seguinte 

cálculo: (MS + VS).  Se o resultado for igual ou superior a 5.0, o aluno será considerado  

                       2 

Aprovado. Se o resultado for igual ou inferior a 4.9, o aluno será considerado reprovado. 

                       

  

 

 A Disciplina em Questão 

 

No Brasil, a disciplina de administração foi implantada no currículo da Escola 

Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras no final do século XIX, com base no Decreto 

n.° 791 de 1890, a referida disciplina tratava de conhecimentos de administração e 

escrituração do serviço sanitário e econômico das enfermarias
(117)

. 

Na década de 20, com a implantação do modelo Nightingale na Escola de 

Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública, atual Anna Nery, a formação 

dos enfermeiros voltou-se para saúde pública, preservando-se a disciplina de 

Administração, embora possuísse enfoque hospitalar. 

Em 1949, o ensino da enfermagem passa a ser regulado pela Lei n.° 775/49, 

regulamentada pelo Decreto n.° 27.426/49 que dispõe sobre o currículo dos cursos e as 

condições de preparação de enfermeiros, estipulando a duração de quatro anos e a 

exigência de conclusão do curso colegial, sendo esse currículo, uma adaptação do currículo 

norte-americano, onde foi incluída a disciplina princípios de administração sanitária. 

Em 1961, com a Lei n.° 2.604/55, regulamentada pelo Decreto n.° 50.387/61, sobre 



 

 

 

o exercício da enfermagem, foi conferido à enfermeira o poder de mando em relação aos 

auxiliares e atendentes de enfermagem e aos cuidados de enfermagem. Nesse momento, 

dá-se a passagem definitiva dos cursos de enfermagem para o nível superior, em 

obediência ao disposto na Lei n° 2.995/56. Mais tarde, o conselho federal de educação 

baixou o Parecer n.° 271/62 que fixou o currículo mínimo e determinou a duração de 3 

anos para o Curso de Enfermagem. Foi nessa reestruturação que a disciplina 

Administração passou a integrar as especializações descriminadas nesse currículo
(117)

.  

Em 1972, foi aprovado o Parecer n.° 163/72, como consequência da reforma 

universitária, com a carga horária de 2.500 horas, onde o número de disciplinas de 

Administração elevou-se para cinco, uma vez que foi incorporada nas habilitações: 

Enfermagem Obstétrica; Enfermagem Médico-Cirúrgico e Enfermagem de Saúde Pública.  

No ano de 1986, foi aprovada a nova lei do exercício profissional em enfermagem, 

Lei n.° 7.498/86, cujo conteúdo evidenciou a importância do ensino da disciplina 

Administração aplicada à Enfermagem na formação do profissional, uma vez que, segundo 

seu enunciado, é prerrogativa do enfermeiro, entre outras atividades, a de planejar, 

organizar, coordenar, orientar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem, bem 

como participar dos programas de treinamento e aprimoramento do pessoal de saúde, 

particularmente dos programas de educação continuada.  

A disciplina escolhida para esta avaliação é intitulada ―Administração dos Serviços 

de Enfermagem I‖, faz parte da matriz curricular da Universidade Salgado de Oliveira, 

sendo uma disciplina obrigatória que é oferecida em todos os campi, no quinto período do 

curso de enfermagem. 

Ela tem como objetivo geral habilitar e capacitar o aluno de enfermagem nas 

atividades gerenciais, uma vez que todos os dias, em qualquer unidade de saúde, o 

enfermeiro é solicitado pela sociedade e pelos outros profissionais de saúde a realizar 

atividades administrativas ligadas à organização, controle de materiais, gerenciamento de 

pessoal, suprimento, encaminhamentos e ações de atendimento de saúde como um todo 

(Anexo II). O enfermeiro é visto como um profissional de responsabilidade com perfil 

ético, responsável e competente para o funcionamento da unidade na qual trabalha. 

São objetivos específicos da disciplina: formar habilidades e competências no aluno 

de graduação em enfermagem para administrar a produção de saúde/enfermagem no 

ambiente hospitalar, tendo como referência desempenhos relativos à sua participação na 



 

 

 

organização hospitalar, nos métodos de trabalho e nos modelos clínicos assistenciais. 

Assim sendo, ela foi construída a partir do primeiro semestre de 2007, e foi 

oferecida na modalidade EaD a partir do primeiro semestre de 2008. 

Sua carga horária é de 45 horas semestrais, sendo composta por nove unidades de 

ensino, a saber: Unidade I - Teoria da Administração e a Enfermagem, Unidade II – 

Liderança do Enfermeiro, Unidade III – Administração dos Recursos Materiais, Unidade 

IV – Administração dos Conflitos e Negociação, Unidade V – Negociação, Unidade VI – 

Comunicação Interpessoal e Organizacional, Unidade VII – Dimensionamento e 

Distribuição de Pessoal de Enfermagem, Unidade VII – Humanização dos Serviços de 

Saúde e Unidade IX – Gestão de Qualidade. 

Todas as unidades apresentam objetivos claros e baseados nas atitudes, habilidades 

e competências necessárias para formação do profissional qualificado para o exercício da 

gerência em enfermagem, ou seja, destacam as competências entre outras, tarefas 

diretamente relacionadas com sua atuação junto ao cliente, bem como a liderança da 

equipe de Enfermagem e o gerenciamento dos recursos – físicos, materiais, humanos, 

financeiros, políticos e de informação – para a prestação da assistência de enfermagem. E 

como competências gerenciais propõem-se: o poder pessoal, efetividade interpessoal, 

gestão financeira, gestão de recursos humanos, cuidados com o staff, com os pacientes e 

consigo mesmo, pensamento sistematizado e, como atributos adicionais, destacam-se o 

otimismo e a resiliência
(118)

.  

No que se refere à avaliação da aprendizagem do conteúdo, ao término de cada 

unidade de estudo, é apresentada uma seleção de dez questões de exercícios cujo objetivo é 

verificar o que o aluno aprendeu e fixou, através de uma auto-avaliação.  

Das dez questões, oito são objetivas, geralmente de múltipla escolha e duas são 

discursivas e/ou subjetivas. O discente tem acesso automático aos gabaritos, reforçando 

assim a proposta de uma avaliação formativa.  

Em caráter de avaliação somativa, obedecendo à proposta do projeto pedagógico do 

curso, o aluno realiza três testes no AVA, correspondentes ao que chamamos de VT 

(verificação de trabalho) T1, TF1 e T2 e duas avaliações presenciais, correspondentes à V1 

e V2 (verificação 1 e 2) VP1 e VP2, das quais será tirada uma média semestral.  

Além dessas atividades, o aluno participa de dois Fóruns semestralmente. No 

ambiente virtual de aprendizagem, existe uma ferramenta de mensagens assíncronas da 



 

 

 

qual o professor tutor da disciplina se utiliza para tirar dúvidas, esclarecer e auxiliar os 

alunos com dificuldades em relação ao conteúdo.  

 

5.2- Etapas metodológicas do desenvolvimento das disciplinas na modalidade de EaD 

O crescimento da Educação a Distância (EaD) nos últimos anos apresentou-se 

bastante expressivo
(119)

. Um dos fatores que mais contribuiu para essa realidade foi a 

própria configuração dessa prática educacional por parte dos professores e também por 

parte dos alunos. A EaD possui uma flexibilidade de tempo e espaço muito maior que o 

ensino presencial, permitindo que trabalhadores possam estudar até mesmo dentro do 

próprio local de trabalho. 

Também podem ser apontados como fatores externos o aprimoramento das Novas 

Tecnologias de Comunicação e Informação (NTCI), mudanças na Legislação, o aumento 

de pesquisas na área e a superação de preconceitos em relação ao aprendizado com o 

professor em outro quadrante espacial e/ou temporal.  

A UNIVERSO apresenta, em seu programa de implementação das disciplinas na 

modalidade EaD, o modelo virtual — integrado como metodologia. O emprego destes 

modelos é justificado pelas diferenças, necessidades e recursos próprios de cada região 

brasileira, em que a UNIVERSO possui seus campi instalados. 

Desta forma, diversifica-se a utilização de recursos, apoiados na plataforma, mas 

garante-se a qualidade das disciplinas na modalidade EaD que mantém sua concepção, 

objetivos e estrutura curricular, permitindo o acesso a uma formação acadêmica a públicos 

distintos quanto às oportunidades sociais e econômicas. 

A base estrutural deste modelo é o acesso à aula, conteúdos e atividades avaliativas 

via plataforma educacional e suas interfaces. Assim sendo, os discentes da UNIVERSO 

contam com a flexibilidade de tempo e espaço, uma vez que podem acessar conteúdos e 

atividades on line e off line, através de computadores locados em suas residências, em 

locais permitidos de trabalho, dentre outros. Este modelo conta com momentos presenciais 

por disciplina, assim explicados: 

1) Aula Inaugural - primeiro dia do curso. Objetivo: explanar sobre a metodologia do 

curso, entrega do Guia do Aluno e discussão sobre os direitos e deveres do aluno, 

orientações sobre as atividades avaliativas, sugestões para que o aluno tenha um bom 

desempenho no curso, início do programa de nivelamento de turma e outros assuntos 



 

 

 

pertinentes ao início do curso; 

2) Atendimento Presencial: momento presencial semanal com o professor presencial 

de plantão de cada disciplina, denominado ―professor plantonista‖; 

3) Atividade Presencial: avaliações que são realizadas durante o semestre letivo, 

conforme as normas regimentais vigentes. Este modelo conta ainda com as seguintes 

estratégias avaliativas de caráter individual e/ou coletivo: 

 Prova Escrita Presencial, conforme previsto no regimento interno vigente, 

realizadas e corrigidas pelo professor plantonista; 

 Testes virtuais e /ou práticos que compõem a nota da Verificação de Trabalho, bem 

como os testes formativos. Sendo três os testes: primeiro teste/T1, teste formativo/TF1 e 

segundo teste/T2. 

 

 As etapas on line e o ambiente virtual de aprendizagem: 

1) Web-Aula: o aluno terá acesso ao conteúdo das aulas em Portal Educacional disponível 

para download em diversos formatos (pdf, áudio, vídeo);  

 

 

Figura 1 – Ambiente virtual do conteúdo da disciplina Administração dos Serviços de 

Enfermagem I. 

             Fonte: Site Universo (2010).  



 

 

 

 

2) Estratégias do Processo Ensino-Aprendizagem - são propostas de atividades que 

viabilizam a (re) construção do conhecimento, elas são elaborada pelos tutores com o objetivo 

de que o aluno reflita sobre os conteúdos da disciplina/curso e aprofunde os seus 

conhecimentos. Quais sejam: 

 Trabalhos Escritos - exercícios, pesquisas, leituras e tarefas complementares.  

 

 

Figura 2 – Ambiente virtual de Exercícios da disciplina Administração dos Serviços de 

Enfermagem I. 

            Fonte: Site Universo (2010). 

 

 Fóruns de discussão - comunicação assíncrona em que pontos de discussão 

relacionados aos temas centrais do programa das disciplinas/cursos são 

debatidos e registrados por professores e alunos.  

 



 

 

 

 

Figura 3 – Ambiente virtual do Fórum da disciplina Administração dos 

Serviços de Enfermagem I. 

                    Fonte: Site Universo (2010) 

 

 Resenha Crítica – indicação de artigos e/ou obras relacionadas à temática 

da disciplina para estudo e análise crítica. Objetivo: desenvolver técnicas de 

produções acadêmicas enquanto auxiliará o próprio aluno a sintetizar 

informações para o projeto de pesquisa e a produção de artigos. 

 

 Dentro deste cenário de ensino-aprendizagem, faz-se necessário um 

acompanhamento mais sistematizado do aprendizado do aluno, além de ser preciso 

possibilitar outros canais para esclarecimentos de dúvidas e orientações para melhor 

aproveitamento do curso a distância
(119)

.  

Para tal surge a presença do professor tutor. A UNIVERSO conta com uma equipe 

de professores tutores, especialistas, mestres e doutores que orientam seus alunos no 

processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo suas atividades na sede do Departamento 

de Ensino a Distância, situada no campus Niterói. 

A proposta da tutoria das disciplinas na modalidade EaD está pautada na afirmativa 

de que o aluno desta modalidade não é um simples receptor de mensagens e conteúdos 



 

 

 

produzidos por um grupo de docente, ou seja, a atividade educativa como processo de 

comunicação, é bidirecional, necessitando de um feedback entre docente e discente, 

otimizando assim o diálogo
(119)

.  

Cabe ressaltar ainda que, para um funcionamento operacional do AVA, uma equipe 

técnica e administrativa também se faz necessária. Desta forma, a Universidade conta também 

com analistas de sistemas, web designers, supervisora e revisora de materiais instrucionais, 

operador web, gerência e subgerência de EaD. Todos esses profissionais são liderados pela 

Direção do Departamento de EaD da Universidade. O objetivo principal da equipe é dar o 

suporte necessário para os usuários da plataforma. 

 

 

 

5.3 A turma presencial de 2007 

 

Estar-se-á apresentando os dados das notas de cada verificação por turma, depois a 

média final obtida e posteriormente a análise do ―t‖ da correlação das médias por turma 

(turno da manhã e turno da noite).  

 Em relação à turma da manhã do segundo semestre de 2007, cujo modelo era 

presencial, na primeira prova de verificação (V1), os alunos dos turnos tinham como 

variável independente o desconhecimento da ―lógica‖ da prova, isto é, não sabiam como se 

dava a organização e a montagem das questões. Estavam matriculados 33 alunos, sendo 

que 04 não frequentaram desde o início as aulas e também não fizeram as provas e nem 

trabalhos, portanto considerou-se que V1 e V2 tiveram n= 26 alunos, pois 03 faltaram à 

prova e, VT teve n= 29 alunos. 

 

 

Tabela 1- Percentual das notas de V1 da turma 2007 manhã 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 00 0,00 

2,1 a 4,0 02 7,69 

4,1 a 6,0 03 11,54 

6,1 a 8,0 13 50,00 

8,1 a 10,0 8 30,77 

Total 26 100,00 



 

 

 

Tabela 2 - Percentual das notas de VT da turma 2007 manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Percentual das notas de V2 da turma 2007 manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ao levantarmos as médias obtidas, verifica-se que na V1 a turma obteve 73,07% 

(19 alunos) de notas iguais ou acima de sete, e em VT 82,75% (24 alunos), já na V2 50% 

(13 alunos).  

 Os gráficos apontam a análise comparativa do aproveitamento dos alunos da turma 

manhã 2007, respectivamente em relação às notas obtidas: 

 

 Gráfico 1 - V1 turma 2007 M                             Gráfico 2 - VT turma 2007 M 
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Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 00 0,00 

2,1 a 4,0 04 13,79 

4,1 a 6,0 01 3,45 

6,1 a 8,0 04 13,79 

8,1 a 10,0 20 68,97 

Total 29 100,00 

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 00 0,00 

2,1 a 4,0 04 15,38 

4,1 a 6,0 07 26,92 

6,1 a 8,0 07 26,92 

8,1 a 10,0 08 30,77 

Total 26 100,00 
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Gráfico 3- V2 turma 2007 M 
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Depreende-se que o desempenho dos alunos, no que se refere às médias obtidas nas 

avaliações de V1 e V2 apresentou um aproveitamento considerável nas notas acima de 8,0 

que foi de 30,77% (8 alunos), já em VT este índice subiu para 68,97% (20 alunos). Porém, 

em V1 e V2 as notas obtidas de 4,1 a 8,0 perfizeram um total de aproximadamente 52%, e 

acima de 8,0 foram 30,77% do alunado, tal resultado nos permite inferir que os índices se 

equivalem, já o VT pode-se observar um melhor índice de aproveitamento da turma. 

 Em relação à turma 2007 do turno da noite, também no modelo de ensino 

presencial estavam matriculados 64 alunos, porém apenas 02 não frequentaram desde o 

início as aulas e também não fizeram provas e nem trabalhos. Portanto, considerou-se V1 

n= 61 alunos, pois 01 aluno ter faltado à prova, VT n= 62 alunos, pois não houve falta a 

esta avaliação e V2 teve n= 59 alunos, pois 03 alunos faltaram à prova.  

 

 

Tabela 4- Percentual das notas de V1 da turma 2007 noite 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 00 0,00 

2,1 a 4,0 02 3,28 

4,1 a 6,0 10 16,39 

6,1 a 8,0 22 36,07 

8,1 a 10,0 27 44,26 

Total 61 100,00 



 

 

 

  Tabela 5 - Percentual das notas de VT  da turma 2007 noite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Percentual das notas de V2 da turma 2007 noite 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das médias obtidas, verifica-se que em V1 a turma obteve 70,49% (43 alunos) de 

notas acima de sete, em VT 95,17% (59 alunos) e em V2 42,37% (25 alunos).  

 Os gráficos apontam a análise comparativa do aproveitamento dos alunos da turma 

2007 noite,  respectivamente, em relação às notas obtidas: 

 

 Gráfico 4 - V1 turma 2007 N            Gráfico 5 – VT turma 2007 N 
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Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 02 3,23 

2,1 a 4,0 01 1,61 

4,1 a 6,0 00 0,00 

6,1 a 8,0 09 14,52 

8,1 a 10,0 50 80,65 

Total 62 100,00 

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 00 0,00 

2,1 a 4,0 01 1,69 

4,1 a 6,0 21 35,59 

6,1 a 8,0 24 40,68 

8,1 a 10,0 13 22,03 

Total 59 100,00 
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Gráfico 6 – V2 turma 2007 N  
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Verifica-se que o desempenho dos alunos, no que se refere às médias obtidas nas 

avaliações, de V1 houve um aproveitamento considerável nas notas acima de 8,0 com 

44,26 %, já em VT apresentou melhor índice de 80,65%, na V2 este índice caiu para 

22,03%. Sendo assim, a turma da manhã não apresentou melhor índice de notas do que o 

turno da noite, somente uma leve diferença relacionado à V2. Em VT não se verificou 

notas com média no intervalo de 4,1 a 6,0, que também demonstra uma queda relacional 

em comparação ao turno da manhã. Porém, em V2 as notas obtidas de 4,1 a 8,0 perfizeram 

um total de 76,27%, e acima de 8,0, foi a nota obtida por 22, 03 % do alunado, o que se 

pode inferir ter piorado o índice de aproveitamento da turma. 

Ao comparar os desempenhos dos alunos através das verificações de aprendizagem 

de diferentes turnos em 2007, sem a introdução do modelo de EaD, a turma da manhã teve 

melhor aproveitamento do que a turma da noite no tocante às notas. Contudo, ambas 

apresentam um decréscimo em relação às notas obtidas em V1 em contraposição à V2. 

Se considerarmos as médias finais em ambas as turmas teremos: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 7 – MF (2007 M) e MF (2007 N)  
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 Nas médias finais, o turno da manhã apresentou um percentual de 26,66 % com 

notas de 0,0 a 4,9 em relação ao turno da noite que teve 5,17% do alunado com essas 

médias. Em relação às notas entre de 5,0 a 10,0 o turno da manhã teve 73,33% (22 alunos) 

dos discentes e o turno da noite, 94,82% (55 alunos).  Portanto, no que diz respeito às 

médias finais, o turno da noite teve melhor desempenho para aprovação. 

 Ressalta-se que, expresso no diário no turno da manhã, 08 alunos constam como 

reprovados e, no turno da noite 03 alunos. No turno da manhã 03 abandonaram o curso e 

no turno da noite foram 06. Estes alunos não fizeram parte da análise de correlação de 

desempenho por notas. 

Já se sabe que o papel da avaliação é de fornecer ao professor dados importantes a 

respeito das aptidões e dificuldades dos alunos para uma reflexão por parte do educando 

que irá ter a oportunidade de melhorar o seu desempenho diante dos dados apontados
(67)

. 

Contudo, nesta modalidade de ensino, a eleição ―do que‖ perguntar, ―sobre‖ o que 

perguntar e ―como‖ perguntar fundamenta-se na fragmentação do processo de 

ensino/aprendizagem e na classificação das reposta dos alunos, a partir de um padrão 

predeterminado, relacionando a diferença ao erro e a semelhança ao acerto que o aluno só 

virá conhecer ao completar um ciclo de aprendizado
(120)

. 

Ele não se dá de maneira processual se faz apenas um diagnóstico daquilo que o 

aluno não apreendeu.  Ao erro é atribuída - uma valoração negativa que representa aquilo 

que o aluno não sabe é o resultado do desconhecimento daquilo que fora veiculado pelo 

professor/escola; já o acerto é associado ao saber, há uma concordância com o 



 

 

 

conhecimento transmitido, portanto positivamente classificado
(120)

. 

 Mas, como as verificações são após a realização de um ciclo de aprendizagem o 

aluno e o professor não interagem como deveriam para construção do conhecimento que se 

objetiva. Há uma preocupação em quantificar desempenho do aluno, num efeito 

burocrático de mensurar institucionalmente as habilidades e competências adquiridas.  

Das quatro fases avaliativas fica-se com a avaliação diagnóstica e com a somativa 

excluindo-se a formativa e a emancipadora
(66)

.  Então o aluno constrói sua realidade de 

forma equivocada por ser esta uma avaliação centrada no certo e errado, no saber e não 

saber, no positivo e negativo que se colocam em posições antagônicas, opostas, 

excludentes, o que provoca distorções do real, que dessa forma assume um caráter de 

classificação e exclusão
(120)

.  

A estrutura do ambiente de aprendizagem, baseada no construtivismo, pressupõe 

que o educador desempenhe o papel de facilitador, enquanto o papel do aluno é uma 

construção da realidade através de interações com o ambiente
(98)

.  

Em relação ao alunado, nesta modalidade não se respeitam as individualidades e 

nem o ritmo pessoal de cada um, pois as relações que se estabelecem dentro de sala de aula 

irá compor como variáveis intervenientes ao processo e as influências mútuas entre esses 

dois fatores podem ser consideradas interações positivas ou negativas
(87)

. 

A partir daí o aluno pode vir a se colocar no coletivo indicando suas necessidades 

de aprendizado ou se furtar de fazê-lo.  Ele precisa apresentar condições para se por em 

situação dialógica com o professor
(99,100) 

 sem as quais a aprendizagem não se efetiva. 

Por outro lado a mediação pedagógica que é a atitude, o comportamento do 

professor deve ser como uma ponte rolante entre o aprendiz e a aprendizagem observando-

se a relação dialógica, a troca de experiências, o debate e a proposição de situações
(37)

. 

Neste estudo questiona-se o filling dos docentes no sentido de criar possibilidades 

alternativas de recuperar os alunos durante o processo de aprendizagem, fazendo uma 

avaliação processual que permitisse, ainda, no curso do processo intervir na construção do 

conhecimento do aluno tornando-o eficaz não se trata apenas de contar ―pontinhos‖ para a 

sua aprovação, mas sim de romper barreiras e criar diálogos que permitam o aluno 

aprender num processo permanente de ampliação dos conhecimentos. 

Nesse prisma, a avaliação assume um papel de participação no processo de ensino, 

realimentando-o, permitindo ao professor verificar continuamente o nível de aprendizado 



 

 

 

dos alunos assim como os pontos fortes e fracos de seu próprio trabalho, podendo-se fazer 

ajustes ou correções durante o percurso, garantindo a consecução dos objetivos propostos 

pela disciplina e pelo projeto pedagógico institucional
(120)

.  

Então, no caso da disciplina do estudo pode-se inferir que os docentes necessitam 

se alinhar ao processo de ensino que já existe, no sentido de valorizar a avaliação 

processual e criar mecanismos e ferramentas que mediatizem a aprendizagem de forma 

eficaz.  

 

 

 

5.4 A turma semipresencial de 2009  

 

 Primeiramente serão apresentados os dados das notas de cada verificação por 

turma, depois a média final obtida e posteriormente a análise do ―t‖ da correlação das 

médias por turma (turno da manhã e turno da noite).  

 A turma da manhã do segundo semestre de 2009, cujo modelo era semipresencial, 

na primeira prova de verificação (VP1), os alunos dos turnos tinham como variável 

independente o desconhecimento da ―lógica‖ da prova e o uso da plataforma em si, porém 

por participarem dos fóruns on line eles tinham esclarecimento em tempo real das dúvidas 

sobre o conteúdo da disciplina. Estavam matriculados 56 alunos, sendo que seis não 

frequentaram desde o início as aulas e também não fizeram as provas e nem trabalhos.  

Portanto, considerou-se VP1 n= 44, pois onze faltaram à prova, em VT n= 49 alunos dessa 

vez sete não fizeram o trabalho e em VP2 o n= 46 alunos, pois dez não compareceram à 

prova. 

 

Tabela 7- Percentual das notas de VP1 da turma 2009 manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 03 6,82 

2,1 a 4,0 07 15,91 

4,1 a 6,0 12 27,27 

6,1 a 8,0 19 43,18 

8,1 a 10,0 03 6,82 

Total 44 100,00 



 

 

 

Tabela 8 - Percentual das notas de VT da turma 2009 manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Percentual das notas de VP2 da turma 2009 manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao levantarmos as médias obtidas, verifica-se que em VP1 a turma obteve 36,36% 

(16 alunos) de notas iguais ou acima de sete, em VT 91,83% (45 alunos) e na VP2 o índice 

caiu para 15,21% (07 alunos). Estranha-se o fato de não haver nota acima de 8,1 na VP2 da 

turma 2009 M (Manhã). A instituição preconiza que este valor está abaixo do desejável, 

pois o menor valor de nota é 7,0 para aprovação, sem o aluno realizar verificação 

suplementar (VS). Portanto, abaixo da nota sete aconteceu maior concentração 78,25 %.  

 Os gráficos apontam a análise comparativa do aproveitamento dos alunos da turma 

manhã 2009, respectivamente em relação às notas obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 00 0,00 

2,1 a 4,0 00 0,00 

4,1 a 6,0 03 6,12 

6,1 a 8,0 05 10,20 

8,1 a 10,0 41 83,67 

Total 49 100,00 

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 03 6,52 

2,1 a 4,0 16 34,78 

4,1 a 6,0 20 43,48 

6,1 a 8,0 07 15,22 

8,1 a 10,0 00 0,00 

Total 46 100,00 



 

 

 

Gráfico 8 - VP1 turma 2009  M            Gráfico 9 – VT turma 2009 M 
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Gráfico 10 – VP2 turma 2009  M 
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Observa-se que o desempenho dos alunos, no que se refere às médias obtidas nas 

avaliações de VP1 apresentou um aproveitamento fraco nas notas acima de 8,0 (6,82%), já 

na VT apresenta-se um aproveitamento considerável 83,67%, e na VP2 nenhum aluno 

obteve média superior a 8,1.  

Em se tratando de disciplina oferecida na modalidade EaD, pode-se inferir que há 

necessidade de revisão das estratégias que estão sendo utilizadas, desde a elaboração dos 

instrumentos avaliativos até as ferramentas de reforço de conteúdo, pois foi expressivo o 

índice de queda das notas. O que pressupõe que a construção do conhecimento ficou 

comprometida, não cumprindo o objetivo de dar competências e formar habilidades junto 

ao alunado em tempo sincrônico e virtual.   

Muito embora nos fóruns e nos registros da relação tutor-aluno não se tenha 



 

 

 

verificado nenhum questionamento quanto às estratégias de ensino utilizadas nem ocorreu, 

que se tenha notícia, nenhum ruído de comunicação.   

Em relação à turma 2009 do turno da noite, também no modelo de ensino 

semipresencial, estavam inscritos 56 alunos apenas 05 não frequentaram desde o início as 

aulas e também não fizeram provas e nem trabalhos. Portanto, considerou-se VP1 n= 45 

alunos, devido 06 alunos terem faltado à prova, em VP2 o n= 48 alunos, pois 03 alunos 

faltaram à prova e em VT o n= 51 alunos, tendo em vista que 01 faltou à prova. 

 

 

Tabela 10- Percentual das notas de VP1 da turma 2009 noite 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

Tabela 11 - Percentual das notas de VT  da turma 2009 noite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 - Percentual das notas de VP2 da turma 2009  noite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 00 0,00 

2,1 a 4,0 13 28,89 

4,1 a 6,0 21 46,67 

6,1 a 8,0 11 24,44 

8,1 a 10,0 00 0,00 

Total 45 100,00 

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 01 1,96 

2,1 a 4,0 05 9,80 

4,1 a 6,0 06 11,76 

6,1 a 8,0 04 7,84 

8,1 a 10,0 35 68,63 

Total 51 100,00 

Notas obtidas fi f% 

00 a 2,0 00 0,00 

2,1 a 4,0 02 4,17 

4,1 a 6,0 05 10,42 

6,1 a 8,0 23 47,92 

8,1 a 10,0 18 37,50 

Total 48 100,00 



 

 

 

Das médias obtidas, verifica-se que em VP1 a turma obteve 22,22 % (10 alunos) de 

notas acima de sete, em VT 74,50% (38 alunos) e em VP2 85,41% (41alunos). Isso 

demonstra que, durante o curso da disciplina, houve uma melhoria crescente nas notas 

obtidas pela turma que sinalizavam as possibilidades de aprovação na mesma. 

Os gráficos apresentam a análise comparativa do aproveitamento dos alunos da 

turma noite 2009, respectivamente em relação às notas obtidas. 

 

Gráfico 11- VP1 turma 2009 N            Gráfico 12– VT turma 2009 N 
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Gráfico 13– VP2 turma 2009 N 
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No que se refere ao desempenho dos alunos, as médias obtidas nas avaliações de 

VP1 nenhum aluno atingiu notas acima de 8,1, já no VT há um aproveitamento 

considerável da avaliação 68,63%, e na VP2 este índice caiu para 37,50%. Em 

contrapartida, as notas de 6,1 a 8,0, na VP2, têm um aumento de 47,92%. Por se tratar de 

disciplina EaD, pode-se inferir que ocorreu uma adequação das estratégias utilizadas pelo 

tutor, em atendimento às necessidades de aprendizado do aluno, permitindo que houvesse 

melhoria das médias. Sob este aspecto, o índice se torna expressivo, pressupondo que a 

construção do conhecimento foi efetiva, e não comprometeu a aquisição de competências e 

de habilidades por parte do alunado.   

  Ao correlacionarmos os desempenhos dos alunos através das verificações de 

aprendizagem de diferentes turnos em 2009, com a introdução do modelo EaD, a turma da 

manhã não teve maior aproveitamento do que a turma da noite no levantamento das notas. 

Contudo, a turma da manhã apresentou um decréscimo nas notas obtidas em VP2 em 

relação à turma da noite. A turma da manhã que nas notas acima de 8,1, nenhum aluno 

atingiu este índice, em contraposição à turma da noite que teve seu índice em 37,50%. 

No senso comum atribui-se aos alunos que estudam no período diurno, desempenho 

melhor e, por decorrência, notas melhores. Entretanto, não foi o fenômeno encontrado. 

Maiores estudos poderão esclarecer se os alunos do turno da noite se aplicaram mais, 

devido estar atentos ao ambiente virtual, já que não lhes sobra tempo para muitas consultas 

de textos e estudos. Ou foi a interação tutor aluno que alavancou o índice de desempenho? 

Ou foi a efetiva participação nos momentos presenciais que alavancou o índice de 

desempenho? Ou estes alunos possuem maior percentual de idade, consequentemente 

maior maturidade (dedicação)? Ou ainda, por ser em maioria trabalhadores o uso das 

ferramentas da plataforma não lhes causou tanto impacto quando fizeram a VP2 

presencial?   

Se considerarmos as médias finais em ambas as turmas teremos: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 14 – MF (2009 M) e MF (2009 N) 
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 No que se refere às médias finais, o turno da manhã apresentou um percentual de 

22% com notas de 0,0 a 4,9 em relação ao turno da noite que teve 26,41% com essas 

médias. Em relação às notas entre de 5,0 a 10,0, o turno da manhã teve 78% dos discentes 

e o turno noite, 73,58%. Assim, no que diz respeito às médias finais, o turno da noite teve 

menor desempenho para aprovação, infere-se então que as competências e habilidades 

propostas tiveram mais êxito com os discentes do horário diurno. 

 Ressalta-se que, expresso no diário do turno da manhã, 11 alunos constam como 

reprovados e, no turno da noite 14 alunos. No turno da manhã 06 abandonaram o curso e 

no turno da noite foram 03. Estes alunos não fizeram parte da análise de correlação de 

desempenho por notas.  

 Com base nos dados coletados, pode-se dizer que a clientela do ensino noturno é 

formada por pessoas que, por algum motivo, são impossibilitadas de frequentar um curso 

em horário matutino, pensa-se ser um grupo de pouca dedicação aos estudos por supor-se 

uma limitação de tempo. Embora, os dados coletados apresentem, de forma quase idêntica 

o desempenho do alunado presencial e semipresencial, este estudo tem como limitação não 

ter realizado o perfil sócio demográfico das populações estudadas, pois enriqueceria tal 

análise.   

Nessa modalidade de ensino a mediação pedagógica caracteriza-se por ser um 

processo composto por duas formas: a mediação humana e a mediação tecnológica, 

imbricadas uma na outra e cabe ao tutor viabilizar a mediação pedagógica
(37)

. O que 

pressupõe que ele estará atento ao ritmo e potencialidade dos alunos organizando e 



 

 

 

dirigindo situações de aprendizagem com criatividade num desafio para o educando
(41)

.  

Porém, os resultados deste estudo indicaram que os valores das médias atribuídas 

apontam não ter ocorrido a interatividade almejada. As características dos estudantes de 

serem ativos no ambiente de aprendizagem, desenvolverem habilidades sociais e 

interpessoais, gostarem de aprender, terem uma compreensão do conteúdo a ser ensinado, e 

aprenderem a pensar de uma forma eficiente
(99,100) 

, também parece não ter sido a tônica. 

 No espaço micro eles são privilegiados, pois trabalham com seus tutores numa 

interação direta dialógica, testam a qualidade dos materiais tecnológicos para apoiar a 

aprendizagem em potencial 
(103)

. Isto nos permite dizer que em relação ao ensino presencial 

a EaD pode em tempo real, através do ambiente virtual, realizar a avaliação processual de 

maneira eficaz. Mas isso está diretamente relacionado ao ambiente virtual e quem é esse 

aluno.  

Portanto, as dificuldades de mediação são maiores no ensino a distância, visto que a 

expressão está ligada a novas tecnologias educacionais. Em ambientes virtuais de 

aprendizagem a mediação ocorre por meio de dispositivos síncronos como assíncrona, 

possibilitando a criação de diversas estratégias para favorecer o diálogo e a participação 

ativa dos estudantes
(44)

. Mas mesmo assim isto não assegura que tutores saibam lidar com 

as ferramentas e que alunos se adéquem a plataformas desenhadas institucionalmente. 

Mesmo se respeitando a individualidade, já que os alunos acessam os fóruns e se 

colocam via internet, os tutores não conseguem captar toda dificuldade que o aluno tenha a 

menos que esse saiba expor suas ideias por escrito, adequadamente, ou domine o manejo 

da plataforma para nos chats e fóruns apresentar suas dúvidas. Contudo, trabalhar nessa 

perspectiva impõe imediata análise da construção do conhecimento que o aluno está 

processando, par parte do docente, possibilitando-o em tempo real interagir com o aluno, 

corrigir seus conceitos e impedir equívocos nesta construção
(120)

.  

Ao tomarem consciência da necessidade desta interação os alunos passam a agir 

cada vez mais positivamente e aceitam as correções sem serem excluídos do processo 

porque ainda não concluíram seus ciclos. Logo, a avaliação vai decorrer da capacidade de 

interação do aluno com o professor, com o sistema e com o conteúdo a ser apreendido
(84)

. 

Os fóruns são uma boa ferramenta de avaliação através da qual o moderador ou 

docente terá em conta o número e a qualidade das contribuições dos participantes. Além do 

mais, poderá (re) ver as considerações dos docentes e alinhar os conteúdos e estratégias 



 

 

 

utilizadas, pois as colaborações dos alunos ficam registradas e a qualquer momento o tutor 

pode utilizá-las para apoiar seu trabalho de facilitador
(64)

. 

 Então, neste estudo aconteceu que as médias dos alunos no período noturno foram 

melhores. O que se tem a refletir é: os tutores foram os mesmos professores? Foram 

criadas estratégias diferenciadas para alunos do ciclo diurno e outras para o ciclo noturno? 

Os alunos da noite tiveram participação de quanto percentual nos chats e fóruns? Estas se 

constituem variáveis intervenientes que devem ser pesquisadas. 

 Ainda assim penso ser necessário destacar que as TIC só funcionam 

adequadamente quando os tutores permanecem atentos à dinâmica criativa e reflexiva da 

interatividade que ocorre no processo de aprendizagem. A disciplina, objeto de pesquisa 

deste estudo precisa ser (re) alinhada através das avaliações feitas pelo alunado. E em se 

tratando de EaD percebe-se que a avaliação processual é a que melhor indica o 

desempenho do aluno. Desta forma, os tutores devem se capacitar e viabilizar melhorias ao 

processo de avaliação vigente na UNIVERSO. 

 

 

 

5.5 A correlação das médias das turmas 2007 e 2009  

 

Turmas 2007 manhã e noite 

 

Para esta análise foi considerado o que segue: 

 Dois grupos: manhã e noite. 

 As notas que os alunos obtiveram na V1, V2 e VT, independentemente do 

valor.  

 A média final (MF): só participaram da análise aqueles alunos que 

apresentaram notas nas três avaliações (V1, V2 e VT).  

 

O resultado da análise estatística mostra que não há diferença significativa entre as 

médias da disciplina ―Administração dos Serviços de Enfermagem I‖ ministrada nos turnos 

em estudo, no ano de 2007. Pode-se afirmar com um nível de significância de 0,05 de que 

não ocorre diferença, estatisticamente significativa, nas avaliações entre os turnos 

(P>0,05). 

 



 

 

 

Tabela 13- Resultado das avaliações comparando as médias dos turnos no ano de 2007 

                                                                                 

Avaliações 
Turnos 

T p-valor 
Manhã Noite 

V1 7.4 ± 1.42 7.4 ± 1.54 0.08168 0.9351 

VT 8.4 ± 2.68 9.0  ± 1.83 1.278 0.2044 

V2 6.6 ± 2.21 6.8 ± 1.52 0.4153 0.679 

MF 6.4 ±1.98  6.6 ±1.78 0.282 0.7787 

                            V= verificação 

                            VT= verificação de trabalho 

      MF= média final 

      T= Teste t de « student »  
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Turmas 2009 manhã e noite 

Na média final (MF) só participaram da análise aqueles alunos que apresentaram 

notas nas três avaliações (VP1, VP2 e VT). O resultado da análise estatística mostra que 

não há diferença significativa entre as médias da disciplina ―Administração dos Serviços 

de Enfermagem I‖ ministrada nos turnos em estudo no ano de 2009. Também, pode-se 

afirmar com um nível de significância de 0,05 de que não ocorre diferença, 

estatisticamente significativa, nas avaliações entre os turnos (P>0,05). 

 

Tabela 14- Resultado das avaliações comparando as médias dos turnos no ano de 2009 

 

Avaliações 
Turnos 

T p-valor 
Manhã Noite 

VP1 5.8 ± 2.12 6.04 ± 5.39 -0.31156 0.7561212 

VT 8.9 ± 1.21 8.09 ± 2.35 2.066123 0.0414551 

VP2 4.9 ± 1.48 8.19 ± 1.48 -10.8381  >0,000001 

MF 6.3 ± 2.05 6.13 ± 2.17 0.495185 0.6215558 

                           VP= verificação presencial 

                           VT= verificação de trabalho 

 MF= média final 

 T= Teste t de « student » 
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Ambas tiveram resultados estatisticamente significativo para (P<0,01). Na prova de 

V2 e VP2, a diferença mais acentuada foi avaliativa, pois se mostrou com maior dispersão 

em torno da média de 33,48% (2007) e de 30,20% (2009). 

Observa-se que a turma 2009 tem uma homogeneidade das notas com melhor 

desempenho. Isto torna claro que as notas obtidas pelos alunos estão mais próximas da 

média do grupo analisado. O gráfico construído a seguir, apresenta o resumo das tabelas 

anteriormente utilizadas para ilustrar a análise das notas obtidas pelos alunos do turno da 

manhã e do turno da noite. Nele, as diferenças entre as notas são cristalizadas.  

 

 

Tabela 15- Resultado das avaliações comparando as médias dos turnos da 

manhã nos anos 2007 e 2009 

 

  

Avaliações 
Turnos 

T p-valor 
2007 2009 

V1 VP1 

7.4 ±  

1.42 5.8 ± 2.12 3.437 0.001005 

VT 

8.4 ±  

2.68 8.9 ± 1.22 -1.102 0.274082 

V2 VP2 

6.6 ±  

2.21 4.9 ± 1.48 4.017 0.000146 

MF 

6.1 ±  

1.93 6.3 ± 2.05 -0.455 0.650218 

                           V= verificação 

                           VT= verificação de trabalho 

 MF= média final 

 T= Teste t de « student »                             

 

 

As notas de VT não apresentam diferenças entre as turmas dos anos de 2007 e 

2009. Isto se deve ao fato do método de aplicação desses tipos de avaliação favorecer o 

aluno, pois ele prevê pesquisa em livros, textos de internet, artigos e outras fontes que 

tratem sobre o assunto sugerido e que inspire confiabilidade. E em relação às médias finais, 

também não se verificou diferenças estatísticas. 

 

 



 

 

 

Turno da noite 

 

Tabela 16 - Resultado das avaliações comparando as médias dos turnos da noite 

nos anos 2007 e 2009  

Avaliações 
Turnos 

T p-valor 
2007 2009 

V1 VP1 7.4 ± 1.42 7.3 ± 1.54 0.0817 0.9351 

VT 8.4 ± 2.68 9.0 ± 1.83 -1.2784 0.2044 

V2 VP2 6.6 ± 2.21 6.8 ± 1.52 -0.4153 0.6790 

MF 6.4 ± 1.97 6.3 ± 1.91 0.1493 0.8817 

                           V= verificação 

                           VT= verificação de trabalho 

 MF= média final 

 T= Teste t de « student »  

 

 

Gráfico 15 – Comparação das notas 2007 e 2009 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se que duas das verificações são presenciais e que, seja na metodologia 

EaD seja na metodologia presencial, a competência e/ou habilidade são avaliadas de forma 

escrita compostas de questões discursivas e objetivas. Mas, apenas no ambiente virtual, a 

construção do conhecimento que gera a formação de competência e habilidade por parte do 

alunado pode receber, através da interação tutor-aluno, intervenção concreta de quem 
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facilita o processo de ensino-aprendizado.  

Ao idealizarmos a metodologia EaD, imaginamos que o aluno utilizará 

adequadamente as ferramentas e fará uso de seu tempo útil, acessando todas as 

possibilidades virtuais. Mas, na prática, observa-se que instituição e aluno tratam a 

avaliação de forma nevrálgica.  

Para avaliação do alcance dos objetivos propostos pelas disciplinas, correlacionou-

se as condições dos alunos com os tipos de atividades propostas para verificação real e 

autêntica da aprendizagem.  

Assim, a turma 2007 (turnos da manhã e da noite) contou com verificações de 

aprendizagem, sob diferentes estilos, propostas pelos docentes da disciplina: atividades 

escritas, estudos dirigidos, resenhas de textos científicos. A cada atividade era atribuída 

uma nota que tinha, ao final do semestre, seu somatório convertido em nota única de VT.  

Outro aspecto a ser considerado é o fato de que a apresentação final da atividade de 

verificação elaborada pelos alunos era o momento que o professor tinha para avaliar a 

construção do conhecimento do aluno. Isto é, não havia uma interação entre eles para que 

as dúvidas dos alunos fossem sanadas. Este fato interferia no desempenho do discente, 

sendo-lhe atribuídas as avaliações: aprovado, reprovado e até desistência (abandono).  

A avaliação dos alunos é um instrumento referencial e de apoio às definições de 

natureza pedagógica, administrativa e estrutural, que se concretiza por meio de relações 

partilhadas e cooperativas
(72)

. Não se justifica mais pelos atuais pressupostos educacionais 

que as avaliações possam se dá apenas, no modelo presencial, de maneira formativa e 

somativa. Se existe EaD na instituição pode-se e deve-se permitir aos alunos mecanismos 

para em tempo real interatividade para a construção de realidades concretas e avaliação 

efetiva, o professor e o aluno precisam ter elementos explícitos para julgarem o 

desenvolvimento e a caminhada do processo de educação
(120)

. 

Destaca-se a necessidade na UNIVERSO da  construção de um conjunto de 

territórios a serem explorados pelos alunos e disponibilizados em co-autoria e múltiplas 

conexões, garantindo a liberdade e a pluralidade das expressões individuais e coletivas
(69)

. 

A assunção de atualização dos tutores no processo de avaliação dos alunos, por parte da 

instituição, permitirá a promoção do estabelecimento de uma avaliação processual como 

uma proposta pedagógica exequível. 

Trata-se de uma revisão do significado de avaliar o processo ensino aprendizado, 



 

 

 

oferecer caminhos diferentes. Não permitir visão unilateral dos processos avaliativos. Isto 

demanda disponibilidade de recursos e vontade política de melhoria do ensino/aprendizado 

de Enfermagem. 

Neste sentido, apresenta-se as condições dos alunos a fim de estabelecer 

correlações entre os turnos presenciais.  

 

 

Tabela 17 – Condição dos alunos, segundo o turno, em 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Comparação das condições dos alunos 2007   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Percebe-se que o número de aprovados no turno da manhã é de 73,33% (22 alunos), 

enquanto no turno da noite, é de 94,82% (55 alunos). Então, considerando a realidade dos 

alunos do turno da noite (que são trabalhadores, apresentam cansaço físico e mental), eles 

obtiveram aproveitamento superior em 21,49%, comparado ao turno da manhã, 

demonstrando que superam as diversidades que lhe estão impostas pela vida. 

O índice de abandono foi de 9,09% no turno da manhã, e de 9,37%, no turno da 

noite. A diferença entre esses índices é muito sutil. O que nos permite concluir que não há 
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significância nesse quesito.  Portanto, outras razões provocam a desistência do alunado e 

isto, provavelmente, não tem ligação com as estratégias de ensino. 

No quesito reprovação, constata-se que 26,66% dos alunos do turno da manhã não 

apresentaram desempenho positivo e não atenderam aos objetivos propostos. O turno da 

noite teve 5,17% de reprovação. Neste aspecto, podemos concluir que os alunos do turno 

da noite atenderam os objetivos e adquiriram melhor competências e habilidades propostas. 

Mas, cumpre-me destacar que há necessidade de estudos sobre as variáveis 

intervenientes que permeiam esta análise no sentido de verificar se: as estratégias de ensino 

utilizadas estavam claras para os discentes? O tempo para execução da atividade foi 

compatível com a solicitação proposta?  Havia livre acesso ao material de apoio para 

concretude dessas atividades?  Talvez isso interfira no desempenho do alunado e nas 

respostas aos objetivos propostos da disciplina. 

Já as condições da turma EaD, concernentes ao ensino semipresencial no ano de 

2009, ficou assim apresentado na tabela abaixo:  

 

Tabela 18 – Condição dos alunos, segundo o turno, em 2009  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 – Comparação das condições dos alunos 2009  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 M 2009 N

aprovados

reprovados

abandono

 

TURNO 
CONDIÇÃO 

TOTAL APROVADOS  

fi 

REPROVADOS  

fi 

ABANDONO 

fi 
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O percentual de reprovação no período da manhã é de 22% (11alunos) e no 

noturno, 26,41 % (14 alunos). Neste item, segue-se o que o senso comum sugere que os 

alunos do turno noturno têm baixo desempenho em relação ao diurno. Todavia, em se 

tratando de EaD, é uma percentagem alta, pois essa metodologia tem como premissa uma 

atenção individualizada, apoio sincronizado ao ritmo de desenvolvimento do aluno, 

correção simultânea das atividades executadas pelo discente e discussões dialógicas, 

respeitando-se a capacidade individual de cada aluno. Contudo demostra-se abaixo dos 

percentuais de reprovação observados na literatura. 

O abandono no turno da manhã supera em dobro o turno da noite, 10,71% e 5,35%, 

respectivamente. Aqui também há necessidade de esclarecimentos para verificação das 

variáveis intervenientes, tais como: os alunos que abandonaram usaram os fóruns de debate 

e/os chats disponíveis? Eles consultaram os tutores para retirarem suas dúvidas? O acesso 

ao material de apoio era, em domínio das ferramentas usadas, inequívoco? As atividades 

estavam compatíveis com os objetivos, em tempo virtual de acordo com a complexidade 

das tarefas solicitadas?  

Atenta-se que é difícil acompanhar um processo de aprendizagem, em sala de aula, 

de forma tão acurada, pois não se faz interatividade concreta em ambas as partes, alunos e 

professores se distanciam ficando na superficialidade do processo em si. Mas, no modelo 

semipresencial o aluno tem que adquirir, a curto prazo,  manejo das ferramentas virtuais e 

tem a possibilidade de colocar-se como parte integrante do processo de aprendizagem 

avaliando o processo em si e conduzindo-o da melhor forma que achar.  

Portanto, penso que, com esses dados, a UNIVERSO precisa rever suas 

modalidades de verificações de habilidades e competências. Isto vem intensificar a 

relevância deste estudo no sentido de que deve haver uma melhoria como proposta real de 

avaliação autêntica e participativa, dinamizando o processo ensino-aprendizagem com 

vistas à qualidade do ensino, através de parceria estabelecida entre o professor-tutor e o 

estudante da disciplina na modalidade EaD. 

Aponta-se aqui uma perspectiva de avaliação processual com a criação de 

ferramentas e de estratégias por vir que permitam uma avaliação eficaz dos alunos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao estudar a construção de instrumentos de acompanhamento e parâmetros de 

avaliação da educação a distância, percebe-se que instituições de ensino superior e seu 

corpo docente precisam aprimorar a capacitação e manutenção de ferramentas de ensino 

com o uso das tecnologias da informação e comunicação, que mediadas pelo professor irão 

contribuir significativamente para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  

O método de ensino seja ele tradicional, presencial, semipresencial ou virtual, cuja 

possibilidade de informação em tempo real e, de experimentação em tempo sincrônico ao 

desenvolvimento do aluno, precisa estabelecer processos avaliativos constatando se os 

objetivos de ensino propostos foram alcançados ou não.  

O êxito da metodologia EaD pressupõem o funcionamento eficaz das ferramentas 

de TIC, e a formação de profissionais de enfermagem com qualidade implica em 

estabelecer uma medição eficiente. E essa eficiência, pode ser aferida através da 

aprendizagem que essas ferramentas proporcionam ao aprendiz. Este aprendizado na 

perspectiva construtivista é dialógica, interacional consigo mesmo e com os outros. Então, 

há de se estudar práticas colaborativas que propiciem a construção do conhecimento. 

Faz-se necessário repensar a proposta educacional como um todo, inclusive no que 

tange ao processo de avaliação do processo ensino-aprendizagem. Neste estudo, ao analisar 

o desempenho dos alunos de enfermagem, dos diferentes turnos, na disciplina de 

Administração dos Serviços de Enfermagem I, através das notas das verificações de 

aprendizagem obtidas pelos discentes nos anos de 2007, na modalidade presencial e em 

2009, na modalidade semipresencial. 

Podemos destacar que a avaliação da aprendizagem do conteúdo da modalidade 

EaD, deu-se após cada unidade de ensino, através de uma seleção de dez questões de 

exercícios cujo objetivo era verificar o que o aluno aprendeu e fixou, através de uma auto-

avaliação. De dez questões, oito eram objetivas, geralmente de múltipla escolha, e duas 

discursivas e/ou subjetivas. O discente tinha acesso automático aos gabaritos, reforçando 

assim a proposta de uma avaliação formativa.  

Já como proposta de avaliação somativa, no desenho do projeto pedagógico do 



 

 

 

curso, o aluno realizava três testes no AVA, correspondentes a VT (Verificação de 

Trabalho - T1, TF1 e T2) e duas avaliações presenciais (VP1 e VP2), das quais se 

originava uma média semestral.  

O aluno poderia participar de dois fóruns semestralmente. No ambiente virtual de 

aprendizagem, existia uma ferramenta de mensagens assíncronas do qual o professor tutor 

da disciplina se utilizava para tirar dúvidas, esclarecem e auxiliam os alunos na resolução 

das atividades. A partir do rendimento do aluno ele poderia estar aprovado na disciplina, se 

suas notas fossem acima de sete. 

Na modalidade presencial havia três verificações de mesma estrutura VT, V1 e V2, 

contudo, não tinha construção interativa. Após o procedimento de ensino, que podia ser 

uma aula expositiva somente ou enriquecida com recursos áudio visuais, se dava a 

construção do conhecimento do aluno, que só testava sua propriedade quando submetido às 

provas escritas ou ao trabalho proposto. 

 Ao refletir a cerca da modalidade de ensino oferecida na disciplina, percebe-se 

pelos dados coletados que ela influenciou o desempenho dos alunos. Tanto que os do ano 

2009 tiveram melhor aproveitamento que os do ano 2007.  

 Constatou-se que neste estudo de caso, guardada as devidas limitações das variáveis 

intervenientes, a modalidade de ensino a distância foi a que apresentou melhor 

desempenho, e não houve diferença nos índices de aprovação entre os turnos da manhã e 

da noite. Porém, o percentual de reprovação no período diurno foi de 24,56% e de 19,28% 

à noite. 

 Verificou-se que a modalidade de ensino não influenciou no número de abandono 

tendo em vista que, no presencial, o índice de abandono foi de 9,09% no turno da manhã e 

9,37% no turno da noite. No EaD, o percentual do turno da manhã foi de 10,71% e, à noite, 

de 5,35%, demonstrando que não há correlação direta com a modalidade de ensino e o 

índice de abandono de alunos. Pode-se afirmar, portanto, que os discentes abandonam a 

disciplina por outras razões que não a modalidade oferecida..  

 Em relação às reprovações da turma 2007, constatou-se que 26,26% dos alunos do 

turno da manhã estavam nesta situação, e 5,17%, do turno da noite. Na modalidade EaD, o 

percentual de reprovação da turma 2009, no período diurno foi de 22%, e no turno da 

noite, de 26,41%. Neste sentido a modalidade EaD reprovou muito mais alunos do que a 

presencial, demonstrando assim, a necessidade de focar o uso das ferramentas por parte 



 

 

 

dos alunos em aula inaugural, e outra configuração de estratégias de avaliação na disciplina 

pesquisada, pois o que se espera do EaD é a otimização dos resultados de desempenho dos 

alunos.   

 Sob outro aspecto, supõe-se que não tenha havido ausência de interação entre tutor 

e aluno nem dificuldades de uso das ferramentas do ambiente virtual e que o apoio de 

textos e simulação de verificações foram adequadas e, de fato, os alunos reprovados não 

adquiriram as competências e habilidades propostas que não pode estar associado a 

modalidade de ensino. Ainda assim, outros estudos devem ser realizados para detectar se 

determinados conteúdos não estão sendo apreendidos no ambiente virtual. E quais as 

dificuldades que os alunos apresentam para apropriação das competências. 

 As aprovações, em relação à disciplina em questão, as médias finais foram: 

 - da turma 2007: no turno da manhã apresentou um percentual de 26,66% das notas 

relativas ao intervalo de 00 a 4,9 e em relação ao turno da noite apresentou um percentual 

de 5,1% do alunado com essas médias (sem atingir a pontuação desejada). Em relação às 

notas entre 5,0, a 10,0, o turno da manhã teve 73,33% dos discentes, e o turno da noite, 

94,82%. Portanto, o turno da noite obteve melhor desempenho. 

 - da turma 2009: o turno da manhã apresentou um percentual de 22% com notas de 

00 a 4,9 em relação ao turno da noite que obteve 26,41% do alunado com essas médias 

obtiveram um pior desempenho em comparação ao ano de 2007. Em relação às notas entre 

de 5,0, a 10,0, o turno da manhã 78%, enquanto e o turno da noite obteve 73,58%. Assim, 

no que diz respeito às médias finais, o turno da manhã teve melhor desempenho, e no turno 

da noite uma pequena melhora em comparação ao ano de 2007. 

Mesmo com as limitações desse estudo, conclui-se que o EaD  não proporcionou 

melhoria para o desempenho dos alunos, haja vista as médias finais obtidas. Não obstante, 

os alunos apresentaram bom desempenho, a melhor expressão de desempenho em ambos 

os casos se deu no turno da noite. Pode-se inferir que o turno da noite influenciou no 

desempenho do aluno nesta disciplina, mas não se sabe qual fator alavancou este melhor 

desempenho dos alunos. 

Conclui-se que a avaliação de desempenho do aluno em cursos na modalidade EaD 

exige considerações especiais para se obter dos alunos não a capacidade de reproduzir 

ideias, informações ou pontos de vista e sim desenvolver sua autonomia crítica, frente às 

situações concretas com se deparem. No que diz respeito à educação a distância, por conta 



 

 

 

do aluno não contar com a presença física do professor, há necessidade de desenvolver um 

método de trabalho que oportunize a confiança do estudante, possibilitando-lhe a 

elaboração de seus próprios juízos e a capacidade de analisá-los.   

Dessa forma, as estratégias utilizadas para verificação da aprendizagem na 

disciplina Administração dos Serviços de Enfermagem I, na modalidade EaD, após um ano 

de sua implantação, carece de outra configuração, onde professores e alunos apontem as 

dificuldades e facilidades impostas pela plataforma, adequando o ambiente virtual para 

chegarem a uma avaliação eficaz das habilidades e competências propostas. 

Indica-se de maneira sugestiva a adoção da avaliação processual, pois esta assegura 

a ―zona de conceito do desenvolvimento proximal‖, amplia a reflexão sobre o processo de 

avaliação, defende a prática pedagógica de conhecimento através de uma construção 

articulada e mútua de desenvolvimento de conhecimento e suas potencialidades. Permite 

riqueza de heterogeneidade, realimentando o processo de avaliação com visibilidade de 

seus pontos positivos e negativos cuja correção se faz no decurso do processo. 

Ressalta-se também o papel do docente como tutor na mediação do processo para 

superação dos problemas de aprendizagem identificados no percurso da aprendizagem, 

bem como do professor plantonista. As TIC por si só não dão conta do processo e não 

fazem a interatividade com o aluno. Os dois processos, o humano e o tecnológico, devem 

ser desenvolvidos. Porém, cabe ao tutor a interpretação e o estabelecimento de 

instrumentos que contribuirão para identificar o domínio do aluno em conteúdos e 

habilidades que devem ser encarados como indicativos e não como reveladores de toda a 

verdade sobre o aluno.  

Para alcançar as sugestões aqui propostas, há de se aperfeiçoar as práticas dos 

docentes de enfermagem, de formar concepções pedagógicas com outra mentalidade, de se 

instituir desenvolvimento de uma política institucional de capacitação para entendimento 

da dimensão do uso de TIC e do processo de ensinar enfermagem através de Ead na 

superação dos problemas de ensino-aprendizagem identificados no percurso deste estudo, 

para se propor avaliações de competências e habilidades para alunos de enfermagem.  

Recomenda-se um programa permanente de capacitação pedagógica que vise 

discutir as concepções de avaliação, de ensino, de aprendizagem, e o papel do professor e 

dos alunos nestes processos, consequentemente visando a construção de ambientes e 

processos pedagógicos afetivos, comunicativos e humanizadores.  
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Anexo 1 –  MATRIZ CURRICULAR - Carga horária das disciplinas por semestre letivo 

   

 

1
o
 Período Carga Horária 

Código Disciplinas Total Teórica Prática AEC Créditos 

 2651 Anatomia Básica 75 45 30 -- 05 

* 3944 Técnicas de Estudo e Pesquisa  60 60 -- -- 04 

1375 Biologia Celular 30 25 05 -- 02 

5015 Histologia e Embriologia 75 60 15 -- 05 

 2628 Enf. no Cont. Sóc. Histórico 

Cult. 

45 45 -- -- 03 

 * 3933 Sociologia Aplicada 60 60 -- -- 04 

 2662 Seminários Temáticos I  30 45 -- -- 02 

Subtotal 375 340 50 -- 25  

 

2
o
 Período Carga Horária 

Código Disciplinas Total Teórica Prática AEC Créditos 

2698 Genética 30 30 -- -- 02 

3679 Anatomia Aplicada 75 45 30 -- 05 

* 4299 Psicol. e Auto-

Desenvolvimento  

60 60 -- -- 04 

3576 Bioquímica Básica 75 60 15 -- 05 

3704 Legislação e Ética 45 45 -- -- 03 

 2836 Seminários Temáticos II 30 30 -- -- 02 

 * 4266 Bioestatística 45 45 -- -- 03 

* 5123 Língua Portuguesa II 60 60 -- -- 04 

Subtotal 420 375 45 -- 28  

 

3
o
 Período Carga Horária 

Código Disciplinas Total Teórica Prática AEC Créditos 

5776 Fisiologia 75 60 15 -- 05 

5003 Microbiologia  60 45 15 -- 04 

2837 Farmacologia 60 60 -- -- 04 

5647 Sistematização da Assist. de 

Enf.  

30 30 -- -- 02 

2863 Cuidados Fund. de 

Enfermagem I  

105 35 70 -- 07 

5783 Patologia Geral 60 45 15 -- 04 

5650 Saneamento Amb. e Eco. 

Humana  

45 30 15 -- 03 

5079 Exames Complementares 45 30 15 -- 03 

Subtotal 480 335 145 -- 32  

 

 

 

 



 

 

 

4
o
 Período Carga Horária 

Código Disciplinas Total Teórica Prática Vivência Créditos 

 2994 Saúde Coletiva 60   -- 04 

 2945 Cuidados Fund. de Enf. II  60 45 15 -- 04 

 3005 Semiol. e Semiotéc. Aplic. à 

Enf. 

60 45 15 -- 04 

2967 Parasitologia  60 45 15 -- 04 

2956 Imunologia  60 55 05 -- 04 

 5654 Práticas da Capacitação 

Pedag.  

45 40 05 -- 03 

3018 Vivências em Enfermagem I 75 -- -- 75 05 

3204 Met. Tec. Ed. Prev. As 

Drogas 

30 25 05 -- 02 

Subtotal 450 255 60 75 30  

 

5
o
 Período Carga Horária 

Código Disciplinas Total Teórica Prática Vivência Créditos 

 5655 Doenças Transm. E 

Terapêutica Clínica 

45 40 05 -- 03 

 3041 Epidemiologia 60 55 05 -- 04 

 3127 Enf. em Clínica Médica  60 60 -- -- 04 

 3216 Enf. Cirúrg. Cent.Cirúrg. e 

Mat. 

75 70 05 -- 05 

* 4279 Fund. de Nut. Clínica e 

Coletiva  

45 45 -- -- 03 

* 3441 Adm. dos Serviços de Enf. I  45 45 -- -- 03 

 3147 Enf. em Saúde Mental e 

Psiq.  

75 70 05 -- 05 

 5662 Saúde da Mulher 45 45 -- -- 03 

3445 Vivências em Enfermagem 

II 

75 -- -- 75 05 

Subtotal 495 430 20 75 33  

 

6
o
 Período Carga Horária 

Código Disciplinas Total Teórica Prática Vivência Créditos 

 5663 Prev. e Cont. de Inf. Hospital 30 30 -- -- 02 

 3696 Saúde da Família  60 50 10 -- 04 

 3588 Enf. Neonatológica e Pediátr 75 60 15 -- 05 

 3464 Adm. dos Serviços de Enf. II  60 60 -- -- 04 

 3478 Enf. em Ginec. e Obstetrícia 75 60 15 -- 05 

 5668 Saúde da Criança e do Adol.  45 45 -- -- 03 

 5669 Saúde do Ad. Id. e Mun.do 

Tr. 

45 45 -- -- 03 

3730 Vivências em Enfermagem 

III 

75 -- -- 75 05 

2659 Auditoria em Saúde 30 30 -- -- 02 

Subtotal 495 380 40 75 33  



 

 

 

 

7
o
 Período Carga Horária 

Código Disciplinas Total Teórica Prática Estágio Créditos 

 3753 Enf. Em Terapia Intensiva 75 60 15 -- 05 

 5670 Enf. Em Trauma e 

Emergência  

75 60 15 -- 05 

 3785 Or. ao Trab. de C. C. I (TCC)  120 30 90 -- 08 

 5672 Estágio Superv. I 

(Enfermagem) 

315 -- -- 315 21 

Subtotal 585 150 120 315 39  

 

8
o
 Período Carga Horária 

Código 
Disciplinas Total Teór Prát Vivênc Est. AEC Créditos 

 5673 Or. ao Trab. Conc. de 

Curso II 
45 45 -- -- -- -- 03 

5674 Estágio Superv.II 

(Enfermagem) 
510 -- -- -- 510 -- 34 

 Atividades Científicas 

Extensionistas e Culturais 
120 -- -- -- -- 120 08 

Subtotal 675 45 -- -- 510 120 45 

Total 3975 2160 360 225 825 120 265 

 

 

Observação: * Disciplinas oferecidas na modalidade EaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 – Plano de Ensino da Disciplina ASE I 

 

 

  

                                     Universidade Salgado de Oliveira  

Pró-Reitoria Acadêmica  

Departamento de Ensino a Distância  

Plano de Ensino  

Curso: Enfermagem Disciplina: 

Administração de 

Serviços de  

Enfermagem  I  

Período: 5º   

Carga 

Horária: 
45 Professor:  Edmar Jorge Feijó 

Semestre: 

Ano: 

1º 

2009 

Pré-requisito para: Administração dos Serviços de Enfermagem II 

  

Objetivos: 
 
 

Formar habilidades e competências no aluno de graduação em enfermagem para administrar a produção de 

saúde/enfermagem no ambiente hospitalar, tendo como referência desempenhos relativos à sua participação 

na organização hospitalar, nos métodos de trabalho e nos modelos clínicos assistenciais. 

  

Ementa: 

O desempenho das atividades administrativas do enfermeiro no âmbito das instituições de saúde, baseado nos 

princípios teóricos da administração. A inserção do aluno na prática para vivenciar e aplicar o conteúdo 

teórico, observando o funcionamento, a estrutura, a filosofia, os objetivos e as políticas de saúde relacionadas 

ao gerenciamento do serviço de enfermagem e sua inter-relação com a equipe multiprofissional. 
 

  

Procedimentos de Avaliação (MIA): 

 
O aluno será submetido a 3 (três) avaliações no semestre, que constarão de: 

 

a) V1 = verificação de conhecimento de toda matéria dada até a data da prova (valor de 0 a 10); 

 

b) VT = verificação de trabalhos individuais ou em grupo, seminários, debates, testes on-line, trabalhos práticos, testes formativos 

(valor de 0 a 10); 

 

c) V2 = verificação de toda a matéria ministrada no semestre (valor de 0 a 10); 

 

A média do semestre (MS) será apurada da seguinte forma: 

 

a) V1+VT+V2 = MS – a média do semestre terá que ser igual ou superior a 4.0; 

3 

b) se, o aproveitamento na MS (média do semestre) for igual ou superior a 7.0 o aluno será aprovado direto. 

c) Se a MS (média do semestre) for igual ou superior a 4.0 e inferior a 7.0 irá para VS (verificação suplementar). 

 

A média final (é a soma da MS + VS) e terá que ser igual ou superior a 5.0 

                                                  2 

Em qualquer caso o aluno terá que ter o mínimo de 70% de frequência. 

  

Bibliografia Básica: 



 

 

 

1 BRITO, T. D. de Souza. Administração de Serviços de Enfermagem Hospitalar. São Paulo: EPU, 1983 

2 CHERUBIN, N.A. Administração Hospitalar: fundamentos. São Paulo: Cedas, 1997. 
 

3 KURCGANT, P. et al. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
 

  

Bibliografia Complementar: 

1 

 

MARQUIS, B. L. Administração e Liderança em Enfermagem, 4ª ed., Porto Alegre: Art Med, 2005. 

 

2 
MEZOMO, J. C. Hospital Humanizado. 2ª ed., São Paulo: CESC, 2001. 

 

3 KURCGANT, P. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 1991. 

4 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

5 CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da administração. 7. Ed.  : Elsevier Campus, 2004. 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

Semana 

 

Conteúdo Programático/ Atividades 
Procedimentos  Didáticos 

Pedagógicos de Ensino 

1ª 

 

RETORNO DOS DOCENTES 
 Planejamento 

 

Planejamento do Período Letivo  

 

 Seleção  de  estratégias e 

abordagens metodológicas  

 Escolha e definição de 

conteúdos 

 Elencamento de bibliografia  

 

2ª a 5ª 

 

INÍCIO  DAS AULAS 

 Aula Inaugural 

 Apresentação e 

demonstração do Ambiente 

Virtual  de Aprendizagem no 

campus; 

 

 Apresentação do vídeo da 

aula inaugural contendo a 

equipe técnica-pedagógica e 

administrativa; 

 
 

 Apresentação do  professor  

presencial  de plantão.  

 

 Orientação  a respeito da 

metodologia  de ensino  dos 

procedimentos de avaliação 

e  das questões  operacionais 

. 

 

 

 
 

  
 



 

 

 

6ª 

UNIDADE I: TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO E A 

ENFERMAGEM 

 
 A Administração como ciência. 

 As teorias da administração e a enfermagem. 

o A Teoria Científica. 

o A Teoria Clássica. 

o A Teoria das Relações Humanas. 

o A Teoria Burocrática. 

o A Teoria de Sistemas. 

o A Teoria Contingencial. 

 

 

 
 

 Orientação a  leitura  dos  

textos  propostos   na  unidades  

de  estudo ; 

 

 Acompanhamento  na  

resolução  dos  exercícios  de  

auto avaliação , dirimindo  

dúvidas , nos momentos 

presencias de plantão e via 

AVA  

 

 Indicação  de  bibliografias  e  

sites  para a contextualização  e  

aprofundamento do conteúdo 

abordado . 

 
 



 

 

 

7ª 

UNIDADE II - LIDERANÇA DO ENFERMEIRO  

 
 Introdução. 

 O desafio da liderança para o enfermeiro.  

 Questionamentos sobre o desafio da liderança para o enfermeiro. 

 Pontos fracos nas experiências de liderança do enfermeiro. 

 Grupos de teorias sobre liderança: 

 Teorias situacionais da liderança. 

 Contexto de liderança em enfermagem 
 Liderança inovadora.  

 Liderança de negociação. 

 Liderança de transformação. 

 Características da liderança.  

 Considerações finais 

 

UNIDADE III - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS 

 
 Recursos necessários ao processo produtivo. 

  A falta de material – Por que falta material? 

o Causas estruturais. 

o Causas organizacionais. 

o Causas individuais. 

 Funções da administração de materiais. 

 Subsistema de seleção. 

 Componentes para uma pesquisa de insumos. 

 A administração de recursos materiais na enfermagem. 

o Departamento de materiais. 

o Administração de material – Organograma básico. 

 Material hospitalar. 

 Principais funções da Administração Hospitalar. 

o Serviço de compras.  

o Sete perguntas básicas antes de comprar. 

o Serviços de maior consumo no hospital. 

o A classificação dos materiais. 

 Fatores que influenciam no planejamento. 

o Classificação de materiais. 

o Atributos para classificação de materiais. 

 Tipos de classificação. 

o Previsão de material. 

o Classificação  por tipo de demanda. 

o Provisão de material nas unidades de enfermagem. 

 Classificação de material. 

o Classificação  ―abc ficha‖ (eletrônica) de 

equipamento. 

o Amplitude da compra (fluxo de compras). 

o O processo de compras – operação. 

 Em relação ao estoque. 

o Em relação à demanda 

o Em relação à perecibilidade. 

 Tipos de materiais críticos - razões para a existência. 

 Conclusão 

 

 Orientação a  leitura  dos  

textos  propostos   na  unidades  

de  estudo ; 

 

 Acompanhamento  na  

resolução  dos  exercícios  de  

auto avaliação , dirimindo  

dúvidas , nos momentos 

presencias de plantão e via 

AVA  

 Indicação  de  bibliografias  e  

sites  para a contextualização  e  

aprofundamento do conteúdo 

abordado . 

 

 

 



 

 

 

8ª 

UNIDADE IV - ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS E 

NEGOCIAÇÕES 
 Gerenciamento de conflitos e negociação 

o Definição de conflito 

o Percebendo o conflito 

o Conseqüências da supressão do conflito  

o Conotações dos conflitos 

o Outras conseqüências da supressão do conflito  

o Sugestões para o processo de administração de conflitos  

o Aspectos importantes 

o Conflito: o longo caminho a ser percorrido  

o   Habilidades-chave para criar e manter uma comunicação 

eficaz   

o Princípios-chave na administração de conflito  

o A melhor solução do conflito  

 Planejamento como solução do conflito 

 Concluindo 
 

 Orientação a  leitura  dos  textos  

propostos   na  unidade  de  estudo 

; 

 

 Acompanhamento  na  resolução  

dos  exercícios  de  auto avaliação , 

dirimindo  dúvidas , nos momentos 

presencias de plantão e via AVA  

 Indicação  de  bibliografias  e  sites  

para a contextualização  e  

aprofundamento do conteúdo 

abordado . 

 

 Orientações de estudo  do  

conteúdo  do VT1 via AVA e  V1 

nos momentos presencias de 

plantão.  

9ª 

 

 

VT1- Teste  1 

 

 

 

 

Avaliação  virtual  -Composta  de  10  

questões  objetivas 
 

 

 Fórum 

 

Debate através de tópico de discussão 

publicado no AVA abordando tema 

específico da disciplina. 

10ª TF1 –Avaliação Formativa 
Avaliação  virtual  -Composta  de  10  

questões  objetivas 

 11ª 

 

V1 – Primeira verificação 

 

 

Avaliação presencial - Composta  de  8  

questões  objetivas e 2 discursivas  

 

 

 



 

 

 

12ª 

 

UNIDADE V – MOTIVAÇÃO NA ENFERMAGEM 
 A equação de Dunbar 

 A motivação e as teorias de administração 

 O modelo tradicional 

 O modelo das relações humanas 

 O modelo dos recursos humanos 

 Apresentação dos diferentes aspectos que envolvem as diferentes teorias 

que serão abordadas: 

 As teorias de conteúdo 

 As teorias de processo 

 A teoria de reforço 

 Pirâmide de Maslow 

 Fatores higiênicos 

 Fatores motivacionais 

 Quadro comparativo das principais teorias da motivação 

 O comportamento humano nas organizações 

o Fatores de satisfação  

o Fatores de insatisfação 

             Conclusão 

UNIDADE VI – COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL E 

ORGANIZACIONAL 
 A comunicação no contexto organizacional 

 Importantes funções da cultura organizacional 

 Definição e finalidades da comunicação interpessoal 

 Elementos da comunicação 

 As causas para os problemas de comunicação levantados na enfermagem 

 Motivação ou não, causada pelo ambiente de trabalho 

 Influência do ambiente 

 Relações interpessoais e a qualidade de vida no trabalho 

 Fatores intrapessoais e a qualidade de vida no trabalho 

 Responsabilidade pela qualidade arranjo físico e ambiente de trabalho 

 Princípios dos 5s 

 Sinais utilizados pelo paciente 
 Estratégias para melhorar a comunicação 

o Ouvir as pessoas;  

o De vida no ambiente de trabalho 

o  Dar o feedback;  

o Informar a equipe;  

 Administrar melhor o tempo conclusão 

 Conclusão 
 

 

 

 Orientação a  leitura  dos  

textos  propostos   na  unidades  

de  estudo ; 

 

 Acompanhamento  na  

resolução  dos  exercícios  de  

auto avaliação , dirimindo  

dúvidas , nos momentos 

presencias de plantão e via 

AVA  

 

 Indicação  de  bibliografias  e  

sites  para a contextualização  e  

aprofundamento do conteúdo 

abordado. 

 

 

 



 

 

 

13ª 

 

UNIDADE VII - DIMENSIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

DE PESSOAL DE ENFERMAGEM 

PLANO DA UNIDADE  

 
 Definição - dimensionamento de pessoal enfermagem. 

 Aplicabilidade do dimensionamento de pessoal na saúde. 

 Características relativas à instituição de saúde. 

 Fundamentação legal. 

 Aspectos técnico-administrativos. 

 Tipo de clientela. 

 O que cabe ao enfermeiro segundo a legislação. 

 Manual de acreditação hospitalar. 

 Indicadores de qualidade na enfermagem. 

 Fundamentação para o dimensionamento de pessoal. 

 Esquema Falconi, a espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. 

 Fórmula matemática de cálculo de pessoal de enfermagem. 

 

(Baseado na resolução do Conselho Federal de Enfermagem Resolução 

COFEN 293/2004). 
 

 

UNIDADE VIII – HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

 
 Histórico da humanização no atendimento de enfermagem. 

 Atendimento humanizado de enfermagem. 

 Conceito de humanização. 

 Hospital humanizado. 

 política nacional e programa de humanização. 

 Humanização em saúde. 

 Objetivos do programa nacional de humanização da assistência 

hospitalar. 

 Experiência com dez hospitais brasileiros.  

 Política nacional de humanização. 

 Princípios básicos da política nacional de humanização. 

 Propostas para a política nacional de humanização. 

 Grupos alternativos de humanização. 

 Cuidado humanizado no CTI. 

 Conclusão. 

 

 

 Orientação a  leitura  dos  

textos  propostos   na  unidades  

de  estudo ; 

 

 Acompanhamento  na  

resolução  dos  exercícios  de  

auto avaliação , dirimindo  

dúvidas , nos momentos 

presencias de plantão e via 

AVA  

 

 Indicação  de  bibliografias  e  

sites  para a contextualização  e  

aprofundamento do conteúdo 

abordado. 
 



 

 

 

14ª 

 

UNIDADE IX – GESTÃO DE QUALIDADE 

 
 O que é qualidade?  

 Conceito de qualidade. 

 Elementos-chaves da qualidade.  

 Quem é o cliente de um hospital? 

 Benefícios da gestão pela qualidade total. 

 Análise para adotar gestão pela qualidade total. 

 Escala de nível de importância segundo Mirshawka. 

 Regras básicas no comportamento da enfermagem. 

 Indicadores de qualidade. 

 Os índices hospitalares.  

 Indicadores de qualidade do serviço de enfermagem 

 Sistema de acreditação.  

 Estratégias para atingir a qualidade.  

 

 

15ª Revisão  do  Conteúdo 

 

 Desenvolvimento  de  Estudos 

Dirigidos nos  momentos 

presencias  de plantão  e via  

AVA . 

 

 Orientações de estudo  do  

conteúdo  do VT2 via AVA e  

V2 nos momentos presencias 

de plantão. 

 

16ª 

VT2 – Teste  2 

  

 

 

Avaliação  virtual  -Composta  de  

10  questões  objetivas 
  

 

17ª 

 

 

 

V2 – Segunda verificação  
 

 

 

 

Avaliação presencial - Composta  de  10 

questões  objetivas. 

 

18ª 

 
2ª chamada de V1 e V2  

 

Avaliação presencial - Composta  de  10 

questões  objetivas. 

 

19ª VS – Verificação suplementar  
Avaliação presencial - Composta  de  10 

questões  objetivas. 

 



 

 

 

20ª Término  do  semestre 
Disponibilização  dos  resultados no  

AVA  

  

________________________ ___/___/___  ______________________ ___/___/___  

Gestor do Curso Data  Representante de Turma Data  

 

OBSERVAÇÃO: O conteúdo do presente Plano de Ensino está sujeito a modificações em 

função das múltiplas possibilidades de escolhas de textos, de recursos mais modernos 

encontrados na mídia, bem como no perfil do alunado para o qual este planejamento foi 

elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3: Autorização para disponibilização de Teses e Dissertações 

 
 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial - MPEA  

Biblioteca Digital do MPEA  

 
Autorização para disponibilização de Teses e Dissertações  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  
 

Eu, Edmar Jorge Feijó, nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão 
enfermeiro, residente e domiciliado na rua Santa Rosa n.o 140 Apto 1101, Niterói, 
Rio de Janeiro, RG 71504 COREN-RJ, na qualidade de titular dos direitos morais 
e patrimoniais de autor da obra Avaliação do desempenho de discentes na 
disciplina administração dos serviços de enfermagem na modalidade de educação 
a distância, apresentada à Universidade Federal Fluminense em 11 de agosto de 
2010, com base no disposto na Lei Federal nº 9160, de 19 de fevereiro de 1998:  
( X) 1. AUTORIZO a Universidade Federal Fluminense a reproduzir, e/ou 
disponibilizar na rede mundial de computadores – Internet e permitir a reprodução 
por meio eletrônico da OBRA a partir desta data, até que manifestação em 
sentido contrário de minha parte determine a cessação desta autorização.  
 
( ) 2. AUTORIZO a partir de dois anos a Universidade Federal Fluminense a 
reproduzir, disponibilizar na rede mundial de computadores – Internet e permitir a 
reprodução por meio eletrônico, até que manifestação em sentido contrário de 
minha parte determine a cessação desta autorização.  
 
( ) 3. consulte-me, dois anos após esta data, quanto à minha AUTORIZAÇÃO a 
Universidade Federal Fluminense a reproduzir, disponibilizar na rede mundial de 
computadores – Internet e permitir a reprodução por meio eletrônico da OBRA, e 
até que manifestação em sentido contrário de minha parte determine a cessação 
desta autorização.  
 
Niterói: 11 de agosto de 2010.  
 
 
Assinatura do Aluno: _________________________________  
 
 
Assinatura do Orientador: _____________________________  
 
Patrocinador da pesquisa:_____________________________ 
 


