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RESUMO 

 

No CEFET/RJ, a formação profissional técnica de nível médio, na modalidade EaD, 

iniciou-se em 2009, com apenas um curso em cinco polos.  Desde então a diversidade de cursos 

e polos aumentou e no último ano em que foram oferecidas vagas, 2015, chegou-se a sete cursos 

em 30 polos.  Nessa última oferta, entraram 2.200 alunos, sendo que apenas 511 chegaram ao 

último período do curso, em fevereiro de 2017, apresentando uma taxa de fracasso próxima a 

77%.  O objetivo geral foi levantar dados do EaD para oferecer subsídios que norteiem a 

continuidade desta modalidade de ensino no CEFET/RJ, verificando quais os polos que estão 

tendo mais êxito, com um percentual maior de concluintes, desde a primeira oferta, em 2009, 

até a última, em 2015, pesquisando-se as razões que levaram aos destaques positivos (maior 

percentual de formandos) e negativos (maior percentual de abandono ou reprovação).  O 

relatório do SAAS – Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Cursos da Rede e-Tec Brasil, 

respondido pelos estudantes, foi analisado em cada um de seus tópicos.  Cada polo foi 

investigado individualmente e foi comparado o desempenho nos cursos oferecidos por eles.  

Utilizou-se, também, o relatório socioescolar, respondido pelos alunos que ingressaram nas 

duas últimas ofertas de 2014 e 2015, traçando-se, assim, um perfil dos ingressantes.  Como 

metodologia foi feito um estudo de caso, com pesquisa bibliográfica e documental apurada 

sobre o tema, levantamento de dados, entrevistas sistemáticas e análise dos questionários 

aplicados pelo SAAS, a fim de que cursos e polos com pior desempenho fossem identificados 

e a opinião dos estudantes fosse levada em conta.  Chegou-se à conclusão de que existem polos 

que poderiam ser mais explorados em relação ao que sua região oferece de indústrias ou 

empresas que lá estão instaladas e demandam de mão de obra.  Antes da implantação dos quatro 

novos cursos, em 2015, Telecomunicações e Informática lideraram os casos de evasão ou 

reprovação e, nesta última oferta, os cursos de Automação e Mecânica tomaram a frente como 

piores rendimentos.  Segurança do Trabalho manteve-se, ao longo dos cinco anos em que foi 

oferecido, como o curso de maior percentual de formandos. 

 

 

 

Palavras-Chave: Ensino a Distância (EaD), e-Tec, SAAS 



ABSTRACT 

 

At CEFET/RJ, the technical secondary level training, at e-learning mode, began in 2009, 

with only one course in five education centers.  Since then, the diversity of courses and 

education centers has increased and in the last year which were offered vacancies, 2015, there 

were seven courses in 30 education centers.  In this last offer, 2.200 students entered, and only 

511 reached the last period of the course, in February 2017, presenting a failure rate close to 

77%.  The general objective was gather information from the e-learning mode, in order to offer 

subsidies that guide the continuity of this type of education in CEFET/RJ, verifying which 

education centers are most successful, with a higher percentage of graduates, from the first offer 

in 2009 until the last one in 2015, investigating the reasons that led to the positive highlights 

(higher percentage of graduates) and negative (higher percentage of abandonment or 

disapproval).  The report of SAAS – e-Learning Brazil Course Monitoring and Evaluation 

System, answered by the students, was analyzed in each of their topics.  Each education center 

was investigated individually and the performance in the courses offered by them was 

compared.  The socio-school report was also used, which was answered by the students who 

entered in the last two offers, 2014 and 2015, thus providing a profile of the students.  As a 

methodology, a case study was carried out, with bibliographical and documental research on 

the subject, data collection, systematic interviews and analysis of the questionnaires applied by 

the SAAS, so that courses and education centers with worse performance were identified and 

the opinion of the students was taken into account.  It has come to the conclusion that there are 

education centers that could be more exploited in relation to what your region offers with their 

industries or companies that are installed there, creating a demand of labor.  Before the 

implementation of the four new courses, in 2015, Telecommunications and Computing led the 

cases of evasion or disapproval, and in this last offer, the courses of Automation and Mechanics 

took the front as worse yields. Labor Safety, during the five years in which it was offered, as 

the course with the highest percentage of graduates. 

 

Keywords: E-learning, e-Tec, SAAS 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu artigo 2º, estabelece que a educação, dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E, no artigo 80, dá ao Poder Público a 

incumbência de incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada, oferecida 

apenas por instituições especificamente credenciadas pela União. 

Já no § 4º do art. 80 prevê que a educação a distância gozará de tratamento 

diferenciado, que inclui: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante 

autorização, concessão ou permissão do poder público; 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários 

de canais comerciais. 

 

A democratização do acesso ao ensino técnico público, através do ensino a distância, 

se fortaleceu com o lançamento do edital 01/2007, pelo MEC, por meio de uma articulação 

entre a extinta Secretaria de Educação a Distância e a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC, que dispunha sobre o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil.  Tal 

iniciativa constituiu-se em uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, visando 

levar cursos técnicos a regiões distantes das instituições de ensino e à periferia das grandes 

cidades brasileiras, incentivando os jovens à conclusão do ensino médio. 

Para os estudiosos do tema, a educação na modalidade a distancia (EaD) tem uma 

história que poderia, há muito, estar consolidada no Brasil, não fosse o apoio tardio, ou mesmo 

a negligência em termos de política pública federal (CLIMACO, 2011). 

O Decreto n° 7.589 de 26 de outubro de 2011 instituiu a Rede e-Tec Brasil, com a 

finalidade de desenvolver a Educação Profissional e Tecnológica na modalidade de Educação 

a Distância (EaD).  A Rede e-Tec Brasil é uma das ações que integram o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)1. Assim, além das Instituições Públicas de 

                                                           
1 Pronatec: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) criado pelo Governo Federal, 

em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. 
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Ensino Federais e Estaduais, os Serviços Nacionais de Aprendizagem que ofertam cursos de 

educação profissional e tecnológica passaram a integrar a Rede e-Tec Brasil.  

Este Decreto nº 7.589/2011, em seu artigo 3º, explicita os objetivos da Rede e-Tec: 

 

Art. 3o São objetivos da Rede e-Tec Brasil: 

I - estimular a oferta da educação profissional e tecnológica, na modalidade a 

distância, em rede nacional; 

II - expandir e democratizar a oferta da educação profissional e tecnológica, 

especialmente para o interior do País e para a periferia das áreas metropolitanas; 

III - permitir a capacitação profissional inicial e continuada, preferencialmente para 

os estudantes matriculados e para os egressos do ensino médio, bem como para a 

educação de jovens e adultos; 

IV - contribuir para o ingresso, permanência e conclusão do ensino médio por jovens 

e adultos; 

V - permitir às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e de metodologias educacionais em educação a distância na área de formação 

inicial e continuada de docentes para a educação profissional e tecnológica; 

VI - promover o desenvolvimento de projetos de produção de materiais pedagógicos 

e educacionais para a formação inicial e continuada de docentes para a educação 

profissional e tecnológica; 

VII - promover junto às instituições públicas de ensino o desenvolvimento de projetos 

de produção de materiais pedagógicos e educacionais para estudantes da educação 

profissional e tecnológica; e 

VIII - permitir o desenvolvimento de cursos de formação inicial e continuada de 

docentes, gestores e técnicos administrativos da educação profissional e tecnológica, 

na modalidade de educação a distância.  

 

ANDRADE (2011) lembra que a educação a distância, com a adição das novas 

tecnologias de informação e comunicação, tornou-se uma alternativa para a democratização da 

educação. No Brasil, além da ampla oferta de cursos a distância promovida pelas instituições 

de ensino não governamentais, dois macroprogramas federais estão ampliando essa oferta: a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Ensino Técnico a Distância (e-Tec Brasil), sendo o 

primeiro direcionado ao ensino superior e o segundo voltado ao ensino técnico 

profissionalizante. Com esses programas, na tentativa de democratizar a educação, o Estado 

contribui para disseminar a cultura da educação a distância. 

De acordo com o Manual Anual de Gestão da Rede e-Tec Brasil (2016), para que os 

objetivos acima sejam atingidos, são desenvolvidas as seguintes atividades, além da oferta 

regular de cursos técnicos na modalidade à distância: 

 Oferta de cursos técnicos destinados aos servidores das escolas públicas para atender 

ao PROFUNCIONARIO; 

 Oferta de cursos de especialização em educação a distância para implantar e/ou 

ampliar o banco de recursos humanos qualificado nessa modalidade de ensino; 

 Oferta de cursos de idiomas, no âmbito do e-Tec Idiomas, destinados à qualificação 
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de alunos e trabalhadores;  

 Oferta de especialização em inovação tecnológica, com objetivo de melhorar a 

gestão da política de inovação das organizações, orientar as ações de proteção 

intelectual e auxiliar no processo de transferência de tecnologias;  

 Produção de material didático pedagógico para educação profissional a distância; 

 Desenvolvimento de pesquisas para subsidiar as instituições na gestão 

administrativa e pedagógica para a oferta dos cursos no âmbito da Rede. 

Entre as principais ações desenvolvidas está o Sistema de Acompanhamento e 

Avaliações de Cursos do e-Tec Brasil - SAAS, que possibilita a identificação das 

potencialidades e fragilidades da oferta de cursos, polos e disciplinas, e do qual também foram 

extraídos dados para o desenvolvimento desta dissertação.  Em novembro de 2010, o SAAS 

realizou a primeira avaliação piloto de cursos e polos pela perspectiva de coordenadores, 

professores, tutores e estudantes.   

Tanto os gestores da Rede e-Tec Brasil como as instituições ofertantes dos cursos vêm 

se esforçando para a melhoria contínua da educação Profissional e Tecnológica.  Esse é o 

objetivo central do SAAS.  No CEFET/RJ a autora deste trabalho gerencia tal programa, sendo 

a responsável pela inserção de todos os dados dos envolvidos, desde alunos a coordenadores, 

tais como nome, e-mail, CPF e telefone, entre outras atribuições.  

 

1.1 A Modalidade do Ensino a Distância no CEFET/RJ 

 

Iniciou-se em 2009, com um curso técnico, de Segurança do Trabalho, em cinco polos.  

Em 2011 ofertou-se a 2ª turma com as mesmas características da anterior em relação a número 

de polos e curso.  No ano de 2012 o CEFET/RJ inovou ao inaugurar o 1º polo do país dentro 

de uma unidade prisional. 

No ano de 2013 extinguiram-se os polos de Campos e Resende, mas dez novos polos 

foram acrescentados: Angra dos Reis, Cantagalo, Itaguaí, Itaocara, Nova Friburgo, Nova 

Iguaçu, Petrópolis, Piraí, Santo Antônio de Pádua e Valença, sendo que no polo de Nova Iguaçu, 

além do curso de Segurança do Trabalho, iniciaram-se os cursos de Telecomunicações e 

Informática, apenas nesse polo.  Em sequência, 2014, foi o ano de retomar o polo de Campos, 

suspender o de Engenheiro Paulo de Frontin e inaugurar mais dois, Maracanã e Miguel Pereira, 

totalizando 15 polos. 
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Finalmente em 2015, o ensino técnico a distância no CEFET/RJ teve a oferta de seus 

cursos técnicos ampliada, passando a oferecer, além de Segurança do Trabalho, Informática e 

Telecomunicações, os cursos de Administração, Meio Ambiente, Automação e Mecânica, 

totalizando sete cursos ofertados, além da habilitação de 14 novos polos e o retorno de 

Engenheiro Paulo de Frontin.  Por questões financeiras, o polo de Bangu V foi suspenso. 

Desde então, o CEFET/RJ conta com 30 polos de ensino técnico a distância, que são: 

Angra dos Reis, Armação de Búzios, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, 

Cantagalo, Carapebus, Carmo, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Itaocara, Laje do Muriaé, 

Maracanã, Mendes, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, Paty do 

Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de 

Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Três 

Rios e Valença. 

 

Quadro 1 - Quantitativo de cursos ofertados em cada polo a partir de 2015 

Relação Polos x Cursos a partir de 2015 
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Angra     X  X 

Búzios      X  

Cachoeiras Macacu      X  

Campos     X   

Cantagalo X       

Carapebus      X  

Carmo      X  

Engenheiro Paulo de Frontin     X   

Itaguaí X  X     

Itaocara X       

Laje do Muriaé      X  

Maracanã X    X X  

Mendes      X X 
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Relação Polos x Cursos a partir de 2015 

Polo 
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Miguel Pereira   X  X  X 

Nova Friburgo X       

Nova Iguaçu  X X X X  X 

Paraíba do Sul      X  

Paty do Alferes      X X 

Petrópolis X      X 

Pinheiral X       

Piraí X  X    X 

Porto Real      X  

Santa Maria Madalena      X  

Santo Antônio de Pádua     X   

São Fidélis      X  

São Francisco de Itabapoana      X X 

São José do Vale do Rio 

Preto 

X       

Sapucaia      X  

Três Rios      X  

Valença         X     

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Segundo a coordenação-geral do e-Tec no CEFET/RJ, chefiada pelo professor Mauro 

Godinho, a partir de 2014 o processo seletivo para o EaD do CEFET/RJ passou a ser através de 

sorteio por falta de verbas que cobrissem os gastos que envolvem a avaliação seletiva.  

Camargos (2009) afirma que a atual gestão de pessoas – no que se refere ao recrutamento e à 

seleção – passou a valorizar os saberes acadêmicos e a experiência profissional do candidato e 

que um processo seletivo tradicional avalia meramente as habilidades técnicas do candidato, 

não se levando em conta outros atributos que compõem o conjunto de um bom futuro 

profissional, como sua experiência anterior, destreza na resolução de conflitos e inteligência 
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emocional.   

Porém, nem sempre o perfil do funcionário contratado por esse tipo de seleção está de 

acordo com as atribuições do cargo.  Estendendo esse raciocínio para o processo seletivo de um 

curso técnico, percebe-se que ao optar por sorteio, nem as habilidades básicas serão julgadas, 

não sendo possível analisar se o candidato possui a base mínima necessária para acompanhar o 

curso, seu comprometimento, e demais requisitos necessários para que se consiga acompanhar 

o curso até o fim, sem evasão ou altos índices de reprovação.  

Na verdade, como destacou o coordenador-geral, o CEFET/RJ só obteve recurso 

financeiro para o processo seletivo do e-Tec nos dois primeiros concursos, de 2009 e 2011. Em 

2013 já não havia repasse de verba com esse fim.  Métodos alternativos precisaram ser adotados 

para que fosse possível manter a seleção de candidatos.  A coordenação do e-Tec selecionava 

professores para a banca de elaboração de provas, com a verba da Instituição. As provas eram 

impressas na gráfica do campus Maracanã, e aplicadas nas instalações dos respectivos polos.  

Caso os polos não suportassem a quantidade de candidatos, cabia à prefeitura onde o 

polo estava alocado fornecer outro local para essa aplicação.  Os coordenadores de polo, 

juntamente com os tutores presenciais, eram os responsáveis pela organização, o que incluía a 

seleção dos fiscais, pagos pelas prefeituras ou pela secretaria estadual de educação. Tudo 

documentado pela coordenação-geral do e-Tec no CEFET/RJ.  A correção dessas provas 

causava um problema à parte. Um espelho do gabarito era entregue a apenas dois funcionários 

do CEFET e o trabalho, que deveria ser feito eletronicamente, era todo feito à mão. 

Tudo isso demandava um forte esquema de logística e passava por uma verdadeira via-

crúcis até que prefeituras e/ou a secretaria estadual de educação liberasse o pagamento para 

esses fiscais, que chegavam a levar meses para receber.  Por isso, a coordenação geral do e-Tec 

na instituição, embora tendo consciência de não ser o ideal, decidiu que, a partir de 2014, a 

entrada para todos os cursos do e-Tec seria feita através de sorteio, por ter sido a solução 

encontrada para a falta de verba e a demanda excessiva de uma logística que não se estava mais 

comportando. 

Para QUIDA (2012), a EaD foi concebida sob a lógica do acesso à profissionalização 

das camadas excluídas por questões socioeconômicas – entre elas, o sustento da família pela 

ocupação atual – e permite a ascensão social de um contingente expressivo através da concessão 

de um novo status inicial. Se a intenção for ter êxito com os cursos do e-Tec e alcançar a 

prosperidade, é necessário que se reforme seu sistema educacional, cobrando a responsabilidade 

que é inerente aos professores e tutores da rede. O ensino a distância é uma metodologia nova 

que ainda causa desconfiança sobre sua credibilidade, duvidando-se até de sua eficácia. 
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Desde o início da oferta de cursos técnicos EaD pelo CEFET/RJ, em 2009, a 

autorização dada pela SETEC/MEC para a seleção e matrícula de novos alunos sempre ocorreu 

no primeiro semestre de cada ano. No entanto, no primeiro semestre de 2016 não houve 

autorização para que fossem ofertadas novas turmas. Esta autorização só aconteceu já no final 

do segundo semestre do referido ano, mas nem todas as instituições foram contempladas, 

ficando o CEFET/RJ também de fora. 

Uma das razões citadas pela secretaria do MEC para que a instituição não fosse 

aquinhoada com vagas foi o corte expressivo das ofertas promovido pelo Governo Federal. Em 

2017 conseguiu-se essa autorização, mas o projeto que o MEC estava autorizando, denominado 

Bolsa-Formação, deveria ter sido analisado previamente pelos conselhos Diretor e o de Ensino, 

Pesquisa, Extensão (CEPE) inviabilizando, então, a oferta, uma vez que o calendário do MEC 

era muito apertado. 

 

1.2 Problema da Pesquisa 

 

A ideia desse trabalho surgiu durante os cursos de capacitação feitos pela autora, 

representando o CEFET/RJ, para gerenciar todos os cursos a distância oferecidos pela 

instituição, por meio do Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Cursos da Rede e-Tec 

Brasil – SAAS.  A autora foi motivada, então, a investigar quais as reais necessidades de cada 

polo e curso, verificando o zoneamento geográfico nos quais estão implementados, fazendo-se 

um comparativo entre todas as ofertas, entre 2009 e 2015, e um levantamento do perfil 

socioeconômico dos alunos ingressantes no EaD da instituição.  Os relatórios fornecidos pelo 

SAAS, respondidos pelos estudantes, foram utilizados para que possíveis deficiência nos polos 

e cursos fossem identificadas. 

O tema central deste trabalho foi investigar se os polos ofertam adequadamente cursos, 

de acordo com a real demanda local. Que cursos têm maior percentual de evasão e/ou 

reprovação, levando-se em consideração as questões apontadas pelos próprios estudantes ao 

responderem aos questionários do SAAS. E desenhar a evolução do curso técnico de Segurança 

do Trabalho, na modalidade EaD ao longo dessas cinco ofertas que a instituição forneceu, por 

ter sido o único oferecido em todas as turmas, desde 2009. 

Através de questionários do SAAS, os alunos foram ouvidos sobre o curso e o polo, 

estendendo-se a pesquisa a todas as ofertas (entradas de alunos) que o CEFET/RJ teve, entre 

2009 e 2015, fazendo-se um comparativo entre cada curso e seus respectivos polos, e projetando 
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em gráficos a evolução ao longo desses anos.  Nos capítulos seguintes foram demonstrados os 

resultados gerais, englobando todos os cursos e polos. 

O CEFET/RJ possui sete cursos em 30 polos ativos.  Às vezes um mesmo curso, mas 

em polo diferente, tem uma aceitação melhor, menor evasão e maior comprometimento dos 

alunos. Faz-se necessário, então, verificar o zoneamento e a vocação dos municípios em relação 

aos cursos implantados. Os coordenadores geral e adjunto do e-Tec no CEFET/RJ e a 

coordenadora do curso técnico de Segurança do Trabalho, modalidade EaD, foram 

entrevistados para fornecer substanciais informações que enriquecerão este trabalho. 

 

1.3 Questões da Pesquisa 

 

Tendo em vista o exposto, a autora pretende, ao final desta pesquisa, responder às 

seguintes questões: 

1. Será que os cursos que são oferecidos estão bem localizados, segundo a vocação 

dos municípios? 

2. Que curso tem maior relação entrada/saída de alunos? Há distinção entre os polos? 

3. Como os polos e cursos estão sendo avaliados pelos estudantes ao longo das 

ofertas?  Há indício de fragilidade desses cursos nas respostas dos questionários? 

4. Como foi a evolução do curso técnico de Segurança do Trabalho, modalidade EaD, 

desde a 1ª oferta do CEFET/RJ, em 2009? 

 

1.4 Objetivos da Pesquisa 

 

1.4.1 Geral 

 

Levantar dados do EaD para oferecer subsídios que norteiem a continuidade desta 

modalidade de ensino no CEFET/RJ, verificando quais os polos que estão formando mais 

técnicos, traçando-se gráficos, com auxílio de dados do SAAS, desde a primeira oferta, em 

2009, até a última, em 2015, pesquisando-se as razões que levaram aos destaques negativos 

(maior percentual de abandono ou reprovação), com a demonstração do perfil socioeconômico 
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dos alunos de EaD do CEFET/RJ. 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Analisar se a distribuição dos cursos em relação a seus polos está de acordo com as 

demandas regionais onde estão alocados, através de pesquisa sobre as caracteríscas 

de cada município; 

 Investigar que cursos proporcionam uma maior retenção de alunos e se há relação 

com sua localização; 

 Estudar os questionários respondidos pelos estudantes ativos de EaD do CEFET/RJ, 

concebendo-se o perfil socioeconômico dos mesmos; 

 Traçar um comparativo entre os cursos ao longo das cinco ofertas de turmas de 

cursos técnicos, modalidade EaD, pelo CEFET/RJ.  

 

1.5 Contribuição Científica Esperada  

 

Este estudo pode nortear a instituição no redirecionamento de seus conceitos sobre 

EaD, modificando o paradigma hoje instituído sobre a importância do ensino técnico, na 

modalidade a distância, onde o mesmo não tem a importância dispensada aos cursos 

presenciais.  A mudança de postura institucional nessa questão, propiciando a entrada de mais 

alunos no e-Tec, pode contribuir para um incremento dos recursos destinados ao CEFET-RJ, 

pelos organismos de fomento.  Espera-se, então, que com esta pesquisa o e-Tec no CEFET-RJ 

seja valorizado, para fins de ampliação do acesso a essa modalidade de ensino. 

A relevância da pesquisa inclui a questão da ampliação do acesso, principalmente 

daqueles alunos que residem distante dos grandes conglomerados urbanos, a um ensino técnico 

público e de qualidade.  Com os resultados apresentados pretende-se fortalecer os cursos já 

ofertados pelo EaD do CEFET/RJ e obter autorização para a abertura de futuras ofertas e, assim, 

atingir um maior número de pessoas que necessitam de capacitação técnica para que possam 

ter uma chance de melhoria na vida profissional. 
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1.6 Aspectos Metodológicos Envolvidos 

 

A pesquisa abrangeu o estudo da Rede e-Tec no CEFET/RJ desde sua primeira turma, 

em 2009, até a oferta de 2015, sendo discutidas as condições em que o EaD vem se 

desenvolvendo e os rumos que essa modalidade de ensino toma na Instituição.  A metodologia 

utilizada englobou, portanto, uma revisão sistemática da literatura, pesquisa bibliográfica e 

documental, análise dos questionários aplicados pelo SAAS e contínuas entrevistas ao longo da 

elaboração deste trabalho. 

Gil (1988) afirma que uma pesquisa pode ser classificada em dois tipos: as decorrentes 

de razões de ordem intelectual, que advêm da vontade de conhecer pela própria satisfação de 

conhecer, e as que resultam de razões de ordem prática, que se originam da vontade de conhecer 

com a intenção de fazer algo de forma mais eficiente ou eficaz.  Dessa forma, como resultado, 

será apresentada uma análise da situação do e-Tec no CEFET-RJ, em forma de gráficos e 

tabelas. 

Espera-se, portanto, mapear os cursos e polos que tiveram maior fracasso escolar, 

assim como aqueles que tiveram êxito na retenção de alunos.  Foram propostas mudanças para 

essas questões críticas, atendo-se às exigências acadêmicas. Como a autora trabalha diretamente 

no projeto, gerenciando o SAAS, houve uma facilidade de acesso às informações necessárias 

ao desenvolvimento e proposta de melhorias para os questionamentos apontados. Entrevistas 

com o coordenador-geral do e-Tec também foram de extrema importância para a elaboração 

desta pesquisa, com dados fidedignos. 

 

1.7 Etapas da Pesquisa 

 

Para atingir os resultados esperados adotou-se uma metodologia de pesquisa 

documental e estudo de caso, além da exploração dos dados expostos no SAAS e das 

informações fornecidas pelo coordenador-geral do e-Tec no CEFET/RJ.  Dessa forma, objetiva-

se encontrar os elementos necessários para responder às questões propostas. 

Como referencial teórico, foram adotados autores como Castro (1978), Moran (2002), 

Harzing (2007), Giambiagi (2011), Gray (2012), Cislaghi (2015), entre outros, além de 

sistemática consulta às dissertações e artigos na área em estudo.  Os questionários do SAAS 

respondidos pelos estudantes serviram de guia durante a elaboração de toda a pesquisa.  Para 
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tanto, buscou-se embasamento nos seguintes documentos: 

1. Legislação pertinente em vigor, como as Resoluções do FNDE;  

2. Dissertações e artigos de classificação Webqualis A1, A2, B1 e B2; 

3. Resultados das coletas referente às ofertas de 2013 (1ª turma a participar do SAAS) 

a 2015, realizada pelo SAAS. 

4. Planilha de notas dos alunos. 

 

1.8 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho foi estruturado em seis capítulos, com a seguinte distribuição: 

 

 Capítulo 1 – Introdução de todo o trabalho, com a descrição do problema da pesquisa 

e suas questões, descrição dos objetivos e a síntese das etapas da pesquisa, com a 

estrutura do trabalho. 

 Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica.  A fronteira do conhecimento é destacada, 

artigos relacionados às questões como qualidade, educação, educação técnica, 

educação técnica a distância, SAAS – Sistema de Acompanhamento e Avaliação do 

e-Tec Brasil – são analisados e discutidos, com a finalidade de oferecer fundamento 

teórico para a elaboração da metodologia empregada na pesquisa. 

 Capítulo 3 – Metodologia empregada, com os critérios utilizados para a elaboração 

da pesquisa, com suas etapas e objeto de estudo; como se processou a coleta de 

dados no SAAS; universo e amostra da pesquisa; análise dos dados coletados e, 

finalmente, seleção do que foi apresentado como resultado final. 

 Capítulo 4 – Pesquisa e Desenvolvimento. Capítulo destinado a analisar os 

resultados; exame da relação entre os conjuntos de dados; demonstração de como e 

por que se chegou a determinado resultado. 

 Capítulo 5 – Conclusões. Neste capítulo encontra-se uma série de declarações que 

resumem o trabalho reunindo, de forma sucinta, o que o estudo descobriu, referindo-

se ao propósito original e ao foco da pesquisa, apresentando-se sugestões de 

trabalhos futuros. 

 

A esses capítulos, seguem-se as referências utilizadas no texto e os anexos. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi necessário buscar subsídios que norteassem 

o entendimento do ensino técnico a distância.  E a primeira conclusão a que se chegou foi a de 

que faz-se mister repensar a forma como os jovens são ensinados.  Antunes e Ribeiro (2014) 

observam o quão imprescindível para o desenvolvimento dos trabalhadores a Educação 

Profissional e Tecnológica apresenta-se nos dias atuais por se desenvolver ao longo da vida 

produtiva dos indivíduos, precisando ser acessível para todos e de qualidade. 

 

2.1 Educação na pós-modernidade 

 

A atual geração tem mais liberdade para pesquisar e está exposta a mais estímulos do 

que seus pais. As crianças de hoje têm mais capacidade de abstração e não se interessam apenas 

por assuntos próximos e familiares.  Demonstram também muita curiosidade por temas 

complexos, como buracos negros e células-tronco.  Segundo Mizukami (1986) há várias formas 

de se conceber o fenômeno educativo.  É um fenômeno humano, histórico e multidimensional. 

De acordo com determinada teoria, proposta ou abordagem do processo ensino-

aprendizagem, privilegia-se um ou outro aspecto do fenômeno educacional.  Essas diferentes 

posições, por sua vez, podem implicar, do ponto de vista lógico, em diferentes aplicações 

pedagógicas.  Dentro de um mesmo referencial, é possível que haja abordagens diversas, tendo 

em comum apenas os diferentes primados: ora do objeto, ora do sujeito, ora da interação de 

ambos. 

É preciso analisar os jovens pós-modernos em suas diversas fases, nas diversas 

décadas em que viveram.  Nada mais desafiante atualmente para os educadores envolvidos na 

formação de professores para a Educação Técnica, ou até mesmo das séries iniciais e dos cursos 

de Pedagogia, como a discussão sobre o compromisso social da escola pública com as novas 

tecnologias da comunicação e da informação, já que a sociedade ocidental vive hoje a chamada 

“crise de paradigmas”. 

Para Morin (1991) um paradigma significa um tipo de relação muito forte, que pode 

ser de conjunção ou disjunção, que possui uma natureza lógica entre um conjunto de conceitos-

mestres, reafirmando que comporta certo número de relações lógicas, bem precisas, entre 
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conceitos; noções básicas que governam todo discurso.  Exemplo disso seria a educação como 

uma estratégia fundamental para o desenvolvimento do país, mas para que seja atingida 

demandará esforço concentrado e cooperação entre as partes interessadas. Moraes (2000), 

entretanto, define paradigma como 

 

modelo, padrões compartilhados que permitem a explicação de certos aspectos da 

realidade.  É mais do que uma teoria e implica uma estrutura que gera novas teorias.  

É algo que estaria no início das teorias (p.31). 

 

Isto quer dizer que não importa qual a definição correta da palavra, mas sim que 

atualmente, com a crise de paradigmas, falar de uma escola nesse mundo globalizado, que 

assolou a sociedade como um todo, requer, sobretudo, analisar este novo perfil de educador 

para a nova geração de alunos que aí está em uma era de comunicação e informação, onde há 

uma grande competitividade e complexidade marcadas por transformações aceleradas que 

acontecem da noite para o dia, em questões de segundos e de forma imediata. 

Papert (1994) já discutia sobre o desenvolvimento educacional das crianças, que era 

visto com a rigidez dependente de aprender a ler de uma forma adequada.  O uso de uma 

máquina do conhecimento sugere que esta suposição básica poderia não necessariamente ser 

verdadeira para sempre, e, de fato, tenderia a começar a ceder dentro de uma década ou duas. 

Os professores presenciam, principalmente nas escolas públicas, um cenário de 

incertezas e dificuldades que os atinge por todos os lados, destacando-se os baixos salários, as 

condições materiais precárias, a correria em trabalhar em várias instituições ao mesmo tempo 

para garantir a sua sobrevivência, fatos estes que vêm se acumulando ao longo da história da 

educação. 

O pensamento e a ação dos séculos XIX e XX são governados pela ideia de 

emancipação da humanidade. Esta ideia elabora-se no final do século XVIII na 

filosofia das luzes e na Revolução Francesa.  O progresso das ciências, das técnicas, 

das artes e das liberdades políticas emancipará a humanidade inteira da ignorância, da 

pobreza, da incultura, do despotismo, e não fará apenas homens felizes, mas 

nomeadamente graças à Escola, cidadãos esclarecidos, senhores do seu próprio 

destino.   (Lyotard, 1999, p.101) 

 

A proposta pedagogia de fronteira (border pedagogy) sugere que: 

 

... professores existem dentro de fronteiras sociais, políticas e culturais, que são 

múltiplas e históricas por natureza e, como tal, colocam demandas específicas a um 

reconhecimento e apropriação pedagógicos das diferenças. (Giroux, 1999, p.95). 

 

André (1999) questiona a forma de levar em conta as diferenças sem deixar que cada 
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um se feche na sua singularidade, na sua cultura de origem.  Ao que Perrenoud (2000) 

complementa pontuando que a luta contra o fracasso escolar deve ser sistêmica, coletiva, 

planejada por um longo tempo e perseguida por décadas.  De acordo com essa perspectiva, os 

professores precisam saber lidar com a pluralidade de vozes, com a multicultura, com a 

especificidade de cada fronteira, uma vez que na escola eles estão entre fronteiras e precisam 

transitar por elas e com elas dialogar e construir a aprendizagem. 

Num mundo atual, pós-moderno, cheio de apelações consumistas e divertimentos on-

line, fica realmente muito difícil captar a atenção do jovem para os estudos.  Para alguns autores, 

como Maffesoli (2000), dever-se-ia falar em tribos e galeras e não em jovens, como um todo, 

porque os mesmos sempre se dividem em grupos ou subgrupos.  A juventude da década de 

sessenta, dos anos da ditadura, é extremamente diferente dessa juventude do século XXI em 

termos de vontade política, desejos, intenções. 

Em seu livro O Que É Pós-Moderno, Santos (2004, P.65) observa que 

 

o pós-modernismo desembarcou na filosofia em fins dos anos 60 com uma mensagem 

demolidora na mochila: a desconstrução do discurso filosófico ocidental, da maneira 

como o Ocidente pensa (e age). Desconstruir o discurso não é destruí-lo, nem mostrar 

como foi construído, mas pôr a nu o não-dito por trás do que foi dito, buscar o 

silenciado (reprimido) sob o que foi falado. Pela desconstrução, a filosofia atual é uma 

reflexão sobre ou uma aceleração da decadência das grandes ideias, valores, e 

instituições ocidentais no niilismo2. 

 

Ainda segundo Santos (2004), a desconstrução estava pretensa de revelar o que havia 

nas entrelinhas desses ideais gritantes da cultura ocidental, mas que agora estariam abalados.  

No entanto, antes de enfrentar esse enorme desafio, os professores terão que vencer um desafio 

ainda maior: o niilismo pós-moderno.  O niilismo do fim do século XIX ainda encontrava 

aconchego na expressão do imaginário do fim, da morte das certezas e das garantias. 

Na pós-modernidade, o termo “alienação”, tipicamente moderno, perde a densidade 

histórica que acumulou e o sujeito torna-se indiferente.  Mais do que nunca está aí o 

esvaziamento das forças vitais do educador.  É grande a desproporção entre a força dos 

acontecimentos e os instrumentos para interpretá-los ou alterá-los.  Nos países ricos, a 

competitividade do mercado globalizado impõe a prevalência do critério do desempenho 

promovendo, com isso, a hora final da era do professor. 

O pensamento que ganha força vinculando educação e modernidade, ou educação e 

competitividade planetária, está profundamente marcado pelas ideias de eficiência, de 

                                                           
2 Niilismo - da palavra latina nihil = nada – quer dizer desejo de nada, morte em vida, falta de valores para agir, 

descrença em um sentido para a existência.   
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desempenho e de ajuste da pessoa ao mercado.  As tarefas de ensino e aprendizagem tornam-

se incontestáveis à medida que qualquer manifestação cultural atinja seu ápice.  Os seres 

humanos não são visões de mundo construídas e maduras para a desconstrução. (O’Sullivan, 

2004) 

Soares (2005) aborda, em seu artigo sobre alfabetização, que o trabalho diversificado 

em sala de aula constitui-se em uma alternativa capaz de atender as diferenças individuais, 

envolvendo os alunos em diversas atividades, criando um trabalho amistoso e atraente, onde 

todos tenham a oportunidade de trabalhar a cooperação, o respeito e a convivência em grupo. 

Contudo, apesar de todas essas mudanças, os professores continuam enfrentando os mesmos 

problemas passados, acrescentados aos conflitos atuais em decorrência destas rápidas e 

profundas modificações sociais, culturais e econômicas. 

No EaD, a vinculação do aluno ao curso, segundo Saraiva et al. (2006), é envolta de 

uma suposição de facilitação, por ser um curso a distância.  Mas isso é algo que frequentemente 

não se confirma, sendo que a dedicação exigida acaba sendo maior do que a inicialmente 

prevista.  Isso sem contar que o EaD sofre do mesmo problema que o ensino presencial no que 

tange à perda de qualidade pelo excesso de alunos, uma vez que a internet até faz chegar ao 

professor uma dúvida de um aluno, mas ela não torna ilimitada a capacidade de resposta do 

mesmo (Andrade, 2011). 

Silva (2011) ressalta que os investimentos em capital humano incluem, além de 

despesas com educação formal, despesas com saúde ou com os deslocamentos à procura de 

trabalho, e exemplifica que os trabalhadores podem ficar mais produtivos caso tenham sua 

saúde física ou mental melhorada ou ainda quando trabalham em postos onde sua produtividade 

é mais alta. 

Não há como negar as evidências da ameaça globalizada ao sonho vanguardista da 

educação.  É uma evasiva recusar o diálogo com os teóricos da pós-modernidade.  Cislaghi et 

al. (2012) evidenciam que o interesse em garantir a qualidade no processo de ensino-

aprendizagem, principalmente para cursos promovidos na modalidade de EaD, vem se 

acentuando com a evolução nas tecnologias de informação e comunicação. 

Cislaghi et al. (2013) julga ser essencial o processo de avaliação de cursos para que 

procedimentos de melhoria possam ser propostos, tanto para os cursos em andamento como 

para as ofertas futuras. Assim sendo, é necessário mapear os indicadores mais importantes de 

cada cenário em particular. Cada situação de ensino possui seu próprio conjunto de 

submodalidades, e cabe ao professor enxergar-se como ser humano, aceitando suas limitações 

e qualidades, que podem sempre ser potencializados. 
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2.2 O Papel das Instituições   

 

Mizukami (1986) indica que de acordo com os empiristas3 os organismos estão sujeitos 

às circunstâncias do meio, tendo seu conhecimento adquirido como uma representação do 

mundo externo, o que enfatiza a importância desse meio na formação do conhecimento do 

sujeito, quer seja considerando o indivíduo como uma tabula rasa, quer aceitando que já possua 

indícios de atividades cognitivas relacionadas. Cada sujeito deve conscientizar-se de que é 

capaz de inúmeras realizações, de construir a mudança. 

Para Nascimento e Lima (2010), o que torna uma organização excelente é a existência 

de um conjunto de práticas e ações de todos os seus níveis, e não apenas de um indivíduo 

trabalhando isoladamente; deve-se ter um sistema de liderança forte. A forma como a direção 

comunica suas decisões a seus liderados e os mobiliza para que os objetivos da organização 

sejam atendidos é de suma importância. 

Os líderes devem estar comprometidos com os Princípios e Valores organizacionais e 

devem manter um estreito canal de relacionamento com as partes interessadas das organizações 

que, no caso do CEFET-RJ, trata-se dos alunos, professores, tutores – presenciais e a distância 

– e a sociedade, por sermos uma instituição pública.  O sonho é o combustível da ação. 

Machado (2011) é bem objetivo ao afirmar que hoje em dia a exigência com os 

profissionais de todas as áreas de atuação está bem maior. É necessário que este profissional 

seja mais atuante, autônomo, participativo, com vontade de aprender, crítico, qualificado e 

atualizado.  Sendo que, diante dessa nova realidade, surge um cenário desafiador para a 

educação, que precisa tentar minimizar a lacuna criada entre o crescimento tecnológico e a 

movimentação teórica e científica das instituições de ensino. 

Já Pereira (2011) ressalta que as instituições formadoras de mão-de-obra, tanto 

públicas quanto privadas, precisam reorganizar os currículos, a fim de atenderem ao mercado 

de trabalho que busca trabalhadores capazes de assumir uma atitude mais propositiva e 

colaborativa, trabalhando em equipe, demonstrando iniciativa e prontidão para o contínuo 

aprendizado, além do domínio técnico de suas atividades. 

E para Cislaghi et al. (2015), ao se gerenciar os resultados do processo avaliativo, por 

                                                           
3 Pessoas que seguem o empirismo, ou seja, teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento vem apenas, 

ou principalmente, a partir da experiência sensorial. 
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parte da coordenação, há uma complementação de um conjunto de fatores críticos para o 

sucesso de um curso, sendo fundamental para a sua gestão observar esses resultados, para que 

possibilidades de garantia da qualidade do ensino sejam identificadas.  O diálogo interno afeta 

o estado geral, isto é, se já possuir uma ideia negativa a respeito de algo, cria-se em si mesmo 

mecanismos para confirmar essa condição. 

A rede pública federal de ensino, onde o CEFET/RJ está inserido, tradicionalmente 

goza de uma qualidade de ensino que se destaca. Isso é facilmente explicado pelo fato da 

instituição gozar de boa infraestrutura e autonomia e por seus professores, além de serem 

formados na disciplina que lecionam, possuírem plano de carreira vinculado à titulação – vide 

figura 1 – ou seja, quanto maior seu grau de instrução, mais incentivos financeiros recebem.  

Além disso, os estudantes do ensino presencial são selecionados de acordo com seu 

conhecimento. 

 

Figura 1 - Salário do Professor do CEFET/RJ 

 
Fonte: Edital 023/2015 para professor permanente do CEFET/RJ. 

 

Mas, como já exposto no capítulo anterior, no CEFET/RJ a seleção para os cursos 

técnicos, na modalidade a distância, tem sido por sorteio, o que pode acarretar em perda de 

qualidade, pois nesse tipo de processo seletivo perde-se o controle da base que os alunos 

carregam.  Grande parte da evasão nos cursos a distância se deve ao fato do aluno não conseguir 

acompanhar o curso, por ter uma expectativa que se torna irreal ao se deparar com o dia-a-dia 

da dificuldade das disciplinas. Todavia, o professor deve assumir que ele próprio também pode 

ser um obstáculo à aprendizagem do aluno. 

De acordo com o Coordenador-Geral do e-Tec, existem requisitos mínimos de 

qualidade do espaço físico e recursos materiais que devem existir no polo para o bom 

funcionamento dos encontros presenciais e estrutura de apoio didático pedagógico aos alunos.  
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E, para fins de oferta de cursos técnicos EaD pela Rede e-Tec, o gestor da instituição (Diretor 

da Unidade) deve assumir o compromisso de disponibilizar os seguintes itens: sala de 

coordenação; sala para tutoria; sala de aula; sala de videoconferência; laboratório de 

informática; biblioteca e laboratório específico. 

Em 2017, a estrutura administrativa do e-Tec do CEFET/RJ era a seguinte: 

1. Coordenador Geral: um professor do CEFET/RJ, Professor Mauro Godinho 

Gonçalves; 

2. Coordenador Geral Adjunto: um professor do CEFET/RJ, Prof. Alexandre 

Martinez; 

3. Coordenadores de Polo nas sete Uneds: TODOS professores ou servidores do 

CEFET/RJ; 

4. Coordenadores de Polo nos Municípios: 22 professores da rede pública estadual 

ou municipal, e um do CEFET/RJ; 

5. Coordenadores de Curso: TODOS professores do CEFET/RJ; 

6. Coordenadores de Tutoria: seis professores da rede pública estadual ou 

municipal, e um do CEFET/RJ; 

7. Tutores: 134 selecionados em edital público; 

8. Professores: 37, sendo 31 do CEFET/RJ; 

9.  Gerente do SAAS no CEFET/RJ: Técnica em Assuntos Educacionais do 

CEFET/RJ, Luciana Ponce Leon Montenegro de Morais Castro; 

10. Servidoras administrativas: duas funcionárias do CEFET/RJ (cedidas pela 

Instituição para trabalharem no setor; porém, não eram bolsistas do projeto). 

 

2.3 Fracasso Escolar x Evasão 

 

As justificativas dadas para explicar a razão do Brasil não conseguir resolver alguns 

de seus problemas mais rudimentares perdem o sentido ao longo das sucessivas gerações. O ex-

presidente Lula, em seus discursos4, com frequência falava que nosso país não sofre com 

maremotos, vulcões ou terremotos, mas, mesmo sem ser alvo de catástrofes naturais ou de 

perseguições étnicas e religiosas, o Brasil padece de um atraso inexplicável no avanço da 

qualidade de vida de seu povo.  

                                                           
4 Como o de 18 de maio de 2010, disponível no site da Câmara Federal. 
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Minayo (2000) enfatiza o fato de que em determinado período de tempo, o 

desenvolvimento econômico, social e tecnológico de uma sociedade específica tem um 

parâmetro de qualidade de vida diferente da mesma sociedade em outra etapa histórica. É 

preciso investir e transformar a educação numa prioridade que vá além do discurso.  O poder 

público é capaz de oferecer um ensino de qualidade.  Já Queiroz (2004) concluiu que a evasão 

escolar é um reflexo de circunstâncias sociais, tais como desestruturação familiar, políticas 

governamentais, desemprego, fome, o próprio ambiente escolar e até mesmo o aluno. 

E quais são os fatores que distanciam o jovem de seu foco principal, que seria estudar?  

De acordo com a pesquisa organizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

(Senad)5, realizada com 48.155 jovens, o álcool continua sendo a droga mais consumida entre 

os estudantes.  Os dados considerados referem-se ao V Levantamento Nacional sobre o 

Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede 

Pública de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras, realizado pela SENAD e colaboradores nos anos 

de 1987, 1989, 1993 e 1997.   

As drogas mais utilizadas pelos estudantes, na vida, excetuando-se álcool e tabaco, 

pela ordem foram: solventes, energéticos, maconha, ansiolíticos, anfetamínicos e cocaína.  

Apesar de ser crime vender bebida a menores, muitos têm acesso ao álcool em casa.  E a 

instituição de ensino, mesmo que ofereça curso a distância tem papel fundamental para 

identificar o problema e orientar o aluno.  As porcentagens de usuários tendem a aumentar com 

a idade, porém a porcentagem de estudantes na faixa etária entre 10 e 12 anos é expressiva 

(12,7%).   

Pesquisadores da Universidade de Washington, que acompanharam o comportamento 

de 800 jovens6, concluíram que a linha dura funciona, ou seja, para evitar o contato dos 

adolescentes com o álcool, nada melhor do que estabelecer regras firmes e claras dentro de casa 

enquanto eles ainda são crianças.  A porcentagem dos que começaram a beber cedo era muito 

maior entre as famílias que tinham regras mais permissivas com relação à bebida. 

No turbilhão de ofertas e seduções não há lugar para o cultivo e estabilidade de uma 

ideologia que só se sustenta na atenção à tradição de experiências historicamente valorizadas. 

Para O’Sullivan (2004), o trabalho do educador é preparar e qualificar todos nós para entrarmos 

no mercado global e para jurar fidelidade a seu progresso, tendo como tarefa crucial o 

                                                           
5 A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas tem se empenhado, conforme estabelecido na Lei, em produzir 
dados sobre o consumo de drogas pela população brasileira em geral, estudantes de ensino fundamental e 
médio. 
6 QUE Droga!  O Globo, Rio de Janeiro, 14/02/2006.  Megazine, p.11. 
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desenvolvimento da consciência de visão através da lógica da globalização destrutiva, 

combinando-a com qualificações críticas para resistir a possíveis retóricas. 

O e-Tec foi criado em 2007 objetivando democratizar o acesso ao ensino técnico à 

distância, especialmente àqueles que residem em regiões de difícil acesso a um ensino público 

e de qualidade, e contou com a colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

No artigo 5º do decreto que o instituiu7, o Ministério da Educação, MEC, foi o órgão designado 

a promover a articulação entre a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível 

médio e os estabelecimentos de apoio presencial. 

Para Netto et al. (2012), a liberdade que o estudante de EaD tem, por poder escolher o 

melhor local e hora para estudar, o que seria um grande diferencial dessa modalidade de ensino, 

pode se transformar em um problema caso o aluno não possua a disciplina necessária para 

assumir sua parcela de corresponsabilidade, estando preso aos paradigmas da educação 

presencial.  E completam definindo evasão como “o movimento de desistência do aluno que, 

depois de matriculado, não aparece nas aulas ou desiste no decorrer do curso em qualquer 

etapa”. 

Quida (2012) baseia a exigência de novos paradigmas aliados à ampla percepção de 

cidadania como exigência para a adoção de políticas públicas que aconteçam pela lógica da 

desigualdade social, atendendo, assim, a um recorte específico da população. O ser humano não 

distingue o circunstancial do que deve perdurar, perdendo assim a capacidade de interrogar a 

vida, de incomodar-se com a existência ao mesmo tempo problemática e inteligível. 

Antunes e Ribeiro (2014) concluíram que os diferenciais do EaD são os envolvidos, 

pois com uma equipe comprometida e capacitada há uma contribuição concreta para a educação 

de qualidade. E o planejamento dessas ações devem atender as demandas e necessidades dos 

alunos, utilizando os recursos tecnológicos que tiverem à disposição, e de acordo com o local 

onde estão inseridas. 

Portanto, não adianta apenas facilitar o acesso ao e-Tec na modalidade EaD.  É 

necessário que o aluno conclua seu estudo, sendo imprescindível um investimento na educação 

de base, dando condições similares de acesso aos níveis onde haja seleção por competência, 

como os cursos técnicos e superiores. Com isso, a perspectiva de toda a sociedade será saciada. 

De acordo com o portal G1, do Jornal O Globo, em 2015, o Brasil ocupava a 75ª 

colocação no ranking do relatório sobre o índice de desenvolvimento humano (IDH), da ONU, 

atrás, inclusive, do Sri Lanka. Essa listagem, que conta com a participação de 188 países, levou 

                                                           
7 Decreto nº 6.301, de 12/12/2007. 
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em consideração não apenas indicadores econômicos, mas fatores sociais como o grau de 

alfabetização, tempo de escolaridade, renda e expectativa de vida. Essa situação só demonstra 

a necessidade de avançar com maior rapidez na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros é 

urgente. 

 

2.4 O EaD 

 

Com o avanço da Internet e das teleconferências, os cursos online, a distância, vêm se 

expandindo.  A escolha por essa modalidade de ensino se dá por diversos motivos, desde a falta 

de horários regulares de estudo, a conveniência financeira – por esses cursos terem um valor 

mais acessível – passando pela facilidade de acesso a um ensino que não teriam em seu local 

de residência.  Os cursos de EaD democratizam o acesso àqueles que não teriam outra opção. 

Almeida (2003) garante que apesar de a distância geográfica e o uso de múltiplas 

mídias serem características inerentes à educação a distância, não são suficientes para definir a 

concepção educacional. O essencial é buscar o caminho da moderação e do bom senso. 

Barreiras culturais têm sido transpostas. Foi-se o tempo onde esse tipo de transmissão 

de conhecimento era visto como uma atividade solitária e desestimulante, podendo ser realizada 

quando o aluno desejasse. A realidade, percebida logo no início do curso, é a de que se o aluno 

não encontrar um ritmo de estudo, irá se perder, não acompanhando as atividades avaliativas 

que lhe são impostas. Como auxílio nessa tarefa, há os tutores, que acompanham seu 

rendimento. 

Acedendo com Vidal e Maia (2010) sobre as especificidades da EaD, destaca-se um 

fato curioso: na maioria das vezes a procura se dá por estudantes adultos.  Os materiais didáticos 

são preparados para o estudo individualizado, fazendo com que o aluno aprenda a aprender, a 

estudar a partir do próprio esforço, desenvolvendo habilidades como independência e iniciativa.  

Dessa forma, a aprendizagem é norteada pela autonomia e o autodidatismo, o que 

permite que as diferenças individuais sejam respeitadas e que as preferências por tempo e local 

para estudo possam acontecer sem prejuízos para a aprendizagem.  É dada, realmente, uma 

autonomia aos alunos de EaD, mas é de suma importância que estes tenham disciplina; não é 

possível deixar tudo para o dia seguinte.   

Os cursos técnicos a distância são tendência, vieram para ficar, e o ensino tem que 

acompanhar essa mudança. Mas, no caso dos que são oferecidos pelas instituições públicas, 

dependem de verba governamental e isso engessa o sistema, de certa forma.  No CEFET/RJ, 
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por exemplo, a liberação para oferta de cursos no ano de 2016, só ocorreu em outubro de 2016, 

pois até então não havia tido liberação orçamentária pelo MEC.   

Para ofertar cursos temos que atender à exigência da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, de 1996, que em seu art. 4º homologa a efetividade do dever do Estado com educação 

escolar pública mediante a garantia de algumas exigências, entre elas a do inciso IX: 

 

“padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem.” 

 

2.5 Regionalidade dos Polos CEFET/RJ x Demanda   

 

Numa época em que o dinamismo e a flexibilidade se tornaram algumas das qualidades 

mais valorizadas, a informação atualizada sobre o mercado de trabalho local ao se implantar 

dos cursos de EaD é uma ação esperada.  Próximo a uma reserva florestal, por exemplo, torna-

se interessante a oferta de técnico em Meio Ambiente.  Cursos como Automação e Mecânica 

são bem-vindos em cidades que abrigam as grandes montadoras de veículos.  Já os técnicos em 

Administração, Informática e Segurança do Trabalho são requisitados em todo tipo de empresa. 

De acordo com o coordenador-geral do e-Tec no CEFET/RJ, quando o MEC lançou o 

edital 001/2007, que se destinava às Instituições Federais que quisessem aderir ao programa de 

ensino técnico à distância, foram feitas duas reuniões com todos os coordenadores dos cursos 

presenciais, onde foi questionada a disponibilidade deles ofertarem seus cursos na modalidade 

EaD e nenhum se interessou.  Só restou, portanto, o curso de Segurança do Trabalho por ser o 

curso onde ele já era o coordenador do presencial, o que facilitou a preparação de um projeto a 

ser apresentado ao MEC.  

Posteriormente surgiram os cursos de Informática e Telecomunicações por conta da 

demanda que esses cursos tinham.  Foi a oportunidade entre o interesse dos respectivos 

coordenadores e a estrutura básica de implementação – pois já existiam laboratórios montados, 

tanto no campus Maracanã, quanto em Nova Iguaçu – que fizeram desses dois cursos a melhor 

opção para expansão do e-Tec no CEFET/RJ.  

Em 2015 surgiram os demais cursos ofertados na modalidade EaD: Automação, 

Mecânica, Meio Ambiente e Administração.  O curso técnico de Meio Ambiente foi pensado 

em razão do CEFET/RJ, principalmente no Campus Maracanã, só existir o curso superior de 

Meio Ambiente; não há este curso técnico presencial, e por ser um curso muito procurado.  
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Mecânica já era um curso desejado há anos, mas a oportunidade tardou a aparecer, sendo a 

oferta ainda muito restrita, com apenas um polo.  

Já Administração, por ser um curso com muito apelo, foi uma ousadia da coordenação, 

que deixou de lado um pouco a área técnica, arriscando nesse curso que estava tão em voga 

para diversificar a oferta de cursos do CEFET/RJ.  Em relação à localização dos polos, ainda 

segundo Mauro Gonçalves, no projeto inicial apresentado pelo CEFET/RJ foram sugeridos 

alguns polos para serem iniciadas as ofertas do EaD, mas nenhuma dessas indicações foi 

contemplada pelo MEC, tendo sido impostos outros cinco polos, que inauguraram o projeto 

com a primeira turma em 2009 e continuaram nas turmas de 2011.   

Em 2012 houve a única oferta em Bangu V. A partir de 2013 todas as escolhas dos 

polos foram feitas pela Instituição, não havendo mais nenhuma indicação política.  Resende, 

por exemplo, que foi um dos polos impostos em 2009, abrigava também a UAB e estavam 

insatisfeitos com o e-Tec utilizando suas instalações.  Só vingou um ano, para uma turma.  O 

Coordenador Geral do e-Tec explica, então, que no caso específico do CEFET/RJ, a 

implantação dos polos, a partir de 2013, deu-se basicamente por solicitação política das 

prefeituras onde esses polos foram inseridos. 

 

2.6 Egressos 

 

As pessoas bem-sucedidas têm mais de um caminho para realizar seus projetos de vida.  

E, para que seus objetivos sejam alcançados, não usam apenas o que foi aprendido no curso ao 

qual se diplomou. Além de flexibilidade, é necessário que preservem qualidades como ética, 

bom relacionamento interpessoal e autoconfiança, além de estarem abertos a mudanças, reflexo 

de uma inteligência emocional bem desenvolvida.  Isto quer dizer que seria interessante que o 

egresso de um curso EaD possua, além de inteligência, capacidade assertiva, intuição apurada 

e tendência à liderança como facilitadores de inserção no mercado de trabalho. 

De acordo com a ferramenta CHA da Gestão por Competências, o bom profissional é 

um somatório de habilidades, conhecimentos e até atitudes. Sem educação gabaritada o país 

não vai para a frente.  Consertar essa situação não é impossível, visto que países mais pobres 

que o Brasil conseguem oferecer uma educação melhor. Souza (2013) garante que as 

Instituições Federais de Ensino estão na iminência de formar egressos sensibilizados com as 

questões sociais, capazes de promover mudanças no contexto que os cerca.  E, no que se refere 

ao acompanhamento desses egressos, Souza afirma ser necessário um método oficial das 
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Instituições que viabilize tal processo. 

Cislaghi et al. (2015) classificaram os egressos em quatro grupos: os que trabalham, 

os que trabalham e estudam, os que somente estudam e os que nem trabalham e nem estudam. 

Assim, em uma situação adequada, os coordenadores de curso consideraram que pelo menos 

30% dos egressos esteja trabalhando em até seis meses o término do curso, ou trabalhando e 

estudando. Após um ano, o ideal seria que pelo menos 40% dos egressos esteja vinculado ao 

mundo laboral, e assim sucessivamente. 
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3 METODOLOGIA 

 

No capítulo anterior foi apresentado o referencial teórico que embasou a pesquisa 

realizada e possibilitou definir a metodologia a ser adotada para atingir os objetivos propostos 

nessa dissertação.  A metodologia utilizada foi composta pela revisão sistemática da literatura, 

com pesquisa bibliográfica e documental, e foi feita uma análise dos questionários aplicados 

pelo SAAS, a fim de que cursos e polos com pior desempenho fossem identificados e a opinião 

dos estudantes fosse levada em conta. 

O estudo de caso utilizou a abordagem Survey descritiva por meio de um instrumento 

de pesquisa com método quantitativo, no caso os questionários do SAAS, aplicados online a 

partir do segundo semestre de 2014 até o segundo semestre de 2016, com respostas fechadas. 

O universo da amostra foi composto desde 91 estudantes em 2014/2, passando por 549 em 

2015/2 e terminando com 215 estudantes do e-Tec no CEFET/RJ em 2016/2. A coleta de dados 

deu-se também no levantamento do quantitativo de alunos ingressantes em suas respectivas 

ofertas versus os que conseguiram concluir o curso. Foi apresentado um levantamento 

socioescolar, como perfil dos ingressantes. 

 

3.1 Diferenças entre métodos quantitativos e qualitativos  

 

Essas duas abordagens de pesquisa são aparentemente opostas, mas podem se apoiar 

e se complementar. Silva (2011) alerta que o desempenho dos Institutos Federais tem sido 

medido através da análise de indicadores qualitativos e quantitativos determinados pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) que, em seu Acórdão no 2.267/2005 determina que as 

instituições da Rede Federal de Ensino incluam em suas prestações de contas alguns indicadores 

que foram selecionados com base no critério de relevância gerencial e acadêmica. 

Há uma série de áreas nas quais os métodos quantitativos e os qualitativos diferem, 

desde uma divisão em termos epistemológicos (teoria filosófica do conhecimento) quanto na 

utilização de métodos. Gray (2012) observa que no que tange à posição epistemológica, a 

pesquisa quantitativa emana de uma posição objetivista, a qual sustenta que a realidade existe 

independentemente do pesquisador. Contrastando, vem a pesquisa qualitativa, estando mais 

relacionada a um paradigma construtivista, que considera a verdade e o sentido sendo 
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construídos e interpretados por indivíduos. 

Na relação entre pesquisador e sujeito de seu estudo, o método quantitativo mantém 

seus pesquisadores a certa distância daqueles que estão sendo estudados, enquanto que nos 

métodos qualitativos o pesquisador geralmente envolve-se diretamente com quem eles estão 

pesquisando. O foco da pesquisa também diverge, sendo que os pesquisadores dos métodos 

quantitativos irão se ater aos fatos, contrapondo-se aos sentidos focados nos métodos 

qualitativos. 

Outra diferença importante é a forma como a teoria é construída em cada método. 

Enquanto nos estudos quantitativos primeiro deduz-se, para depois testar a teoria, nos 

qualitativos as abordagens constroem a teoria de forma indutiva.  Além disso, os dados 

utilizados no quantitativo, como o próprio nome induz, são baseados em números; já nos 

qualitativos são baseados no textual.  Essa pesquisa abordou os dois métodos, sendo essa junção 

explicada a seguir. 

 

3.2 Pesquisa com métodos mistos 

 

É a coleta ou análise de dados qualitativos e quantitativos juntos no mesmo estudo, 

onde os dados podem ser coletados ao mesmo tempo, ou sequencialmente, podendo ser 

utilizados em uma ou mais etapas no processo de pesquisa. Os métodos adotados são mais 

objetivos, incluindo ao menos um método quantitativo e um qualitativo. Gray (2012) identifica 

cinco principais propósitos de usar uma combinação de métodos, que são: triangulação, 

complementaridade, desenvolvimento, iniciação e expansão. 

A aplicação dos métodos mistos ajuda a equilibrar as deficiências existentes em um 

método, ao ser fundido com as vantagens do outro, o que fortalece a validade das conclusões. 

Mas nem sempre os métodos mistos são benéficos, há fragilidades potenciais e, ao final de um 

projeto com esse tipo de opção, o resultado deve abranger mais que a soma de cada parte em 

separado. Caso os pesquisadores coletem dados incompatíveis, por exemplo, poderão 

interpretar equivocadamente os pontos comuns e diferentes. 

É um método que, na prática, pode sair caro. Por exemplo, em um estudo quantitativo, 

se formos acrescentar entrevistas ou observações dos participantes demandará mais tempo 

desprendido, tanto para os participantes, quanto para os pesquisadores. A pesquisa qualitativa 

usa perguntas mais abertas, enquanto que no estudo quantitativo tenta-se gerar respostas 

numéricas. Portanto, um cuidado maior deve ser tomado na formulação das perguntas para que 
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não haja discrepância nas conclusões, aumentando a complexidade, ao invés de obter validade 

e congruência. 

Pela própria natureza das perguntas em seus diversos tipos, há uma grande 

possibilidade de que os respondentes obtenham percepções distintas, captando lembranças 

diferentes.  Por essa razão, as respostas obtidas tratam de questões relacionadas, mas diferentes, 

e não se mesclam facilmente para formar uma interpretação única e integrada. Ao utilizar os 

métodos mistos, em muitos casos há uma enorme dificuldade em integrar os elementos 

quantitativos e qualitativos. 

3.3 Estudos de Caso  

 

Suponha-se que o CEFET/RJ queira saber quantos de seus funcionários estão 

próximos de se aposentar pela compulsória. Uma simples consulta aos registros do RH poderia 

resolver seu problema, mas, por existirem aqueles que se aposentam - ou pretendem fazê-lo - 

antes de atingirem os 70 anos, uma pesquisa de levantamento entre seus funcionários seria 

necessária. Esse estudo de caso revelaria quem são esses trabalhadores, onde estão lotados, e 

daria uma perspectiva real da necessidade futura de abertura de concurso para suprir essas 

vagas. 

Nas medidas não invasivas, apenas a documentação existente pode servir como base.  

Já nos estudos de caso, coletam-se informações atualizadas. Portanto, a coleta de dados pode 

envolver o uso de documentação não apenas da atualidade, mas também observações que 

incluam entrevistas sistemáticas. Se na mesma problemática existir mais de um caso, estes 

podem servir de base para os estudos de caso. Caso os dados contradigam o que se espera, é 

imprescindível um conhecimento teórico sólido. 

Mas a abordagem de estudo de caso também pode gerar dados que ajudem a 

desenvolver a teoria e, assim, utiliza-se a abordagem indutiva. Garante-se a qualidade dos 

estudos de caso através da validade e confiabilidade. Após a definição se o estudo de caso 

abrangerá um caso individual ou múltiplo, dividiremos os tipos de estudo de caso em quatro 

nomenclaturas, conforme o quadro 2. 
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Quadro 2 - Nomenclatura dos estudos de caso. 

Tipos de Estudo Desenhos de Casos Únicos Desenho de Casos Múltiplos 

Holístico (unidade de 

análise única) 

TIPO 1 

Único / Holístico 

TIPO 3 

Múltiplo / Holístico 

Combinado (múltiplas 

unidades de análise) 

TIPO 2 

Único / Combinado 

TIPO 4 

Múltiplo / Combinado 

Fonte: Gray, David E. Pesquisa no Mundo Real, pág. 41. Porto Alegre, 2012. 

 

3.3.1 Fontes de evidências utilizadas nos estudos de caso 

 

Segundo Gray (2012), existem seis principais fontes de dados para estudos de caso: 

① Documentação; 

② Registros de arquivo; 

③ Estrevistas; 

④ Observação direta; 

⑤ Observação participante; 

⑥ Artefatos físicos. 

Desses, utilizou-se os itens 1, 2, e 3 para a elaboração desta pesquisa. 

 

3.4 Avaliação como estratégia de pesquisa 

 

Muitas vezes utilizam-se pesquisas de levantamento para avaliar as percepções 

públicas de um produto ou serviço. Caso seja necessário avaliar uma nova metodologia de 

ensino aplicada aos cursos técnicos e seus impactos no rendimento dos alunos, pode-se adotar 

uma abordagem de estudo de caso. A avaliação envolve alguns processos, entre eles a coleta de 

forma ordenada e precisa dos dados a respeito das características a serem observadas. 

A avaliação nos mostra as mudanças que devem ser feitas e seus procedimentos, assim 

como identifica a real ocorrência dessa mudança. Há uma ampla variedade de ferramentas 

disponíveis para coletar dados de avaliação e, entre as técnicas mais comuns, estão os 
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questionários e os planos de entrevistas. (Gray, 2012, p. 239) 

As ferramentas de coleta de dados incluem: 

1. Questionários  o conteúdo deve ser desenhado para ser válido e confiável; 

2. Testes de diagnóstico  um resultado importante da avaliação é uma mensuração 

daquilo que os participantes realmente aprenderam;  

3. Grade de repertório  baseia-se no trabalho original de Kelly (1995), que afirmava 

que o comportamento das pessoas é influenciado pela forma como elas classificam 

o que está acontecendo ao seu redor; 

4. Cadernos de aprendizagem  podem ser usados para manter anotações de 

incidentes fundamentais, mas eles também podem ser utilizados por participantes 

para anotar eventos, incidentes, pensamentos, resultados de aprendizagem ou 

consequências não previstas de um programa, o que muitas vezes pode 

proporcionar uma fonte rica de dados esclarecedores para a avaliação, desde que 

os participantes estejam dispostos a divulgar os conteúdos desses cadernos; 

5. Documentação de incidentes fundamentais  algo que produz uma resposta 

emocional em uma pessoa. 

 

Para a elaboração desta pesquisa, utilizaram-se as seguintes ferramentas de coleta de 

dados: questionários, cadernos de aprendizagem e documentação de incidentes fundamentais. 

 

3.5 Coleta de Dados 

 

As notas se desenvolvem a partir de um processo analítico. Primeiramente, o 

pesquisador deve tentar captar mentalmente, e forçar a memória do maior número de detalhes 

possível. Essas são as notas mentais.  Partindo delas, vêm as notas auxiliares à essa memória, 

que são as notas escritas, incluindo observações feitas em campo, e das quais há vários 

componentes: 

a) Observação primária  diário cronológico; 

b) Reflexão e lembrança  algum momento pode passar despercebido até que ocorra 

novamente e sua importância venha à tona; 

c) Pré-análise  ideias e inferências; 

d) Dados da experiência  impressões e sentimentos pessoais; 

e) Planejamento antecipado  pode envolver um plano de revisitar o campo para 
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suprir lacunas detectadas ao longo do processo. 

 

Ao serem finalizadas as notas de campo, estas podem ser transformadas em texto, 

juntando-se os meios visuais coletados, durante a pesquisa, tais como gravações de áudio e/ou 

vídeo, fotografias, e que serão mantidos como acervo permanente para registro e comprovação 

de dados. É interessante também elaborar uma “planta baixa” para registrar a disposição de 

objetos ou pessoas inseridas num determinado grupo. Nesta etapa a busca de registros 

armazenados na memória pode ser feita para fazer parte desse registro escrito permanente. Tudo 

isto junto fornece a base de dados da análise primária. 

 

3.5.1 Questionário como Método de Coleta de Dados 

 

Um dos cuidados mais relevantes é a garantia do anonimato dos respondentes. Deve-

se elaborar um questionário conciso, limitado ao tamanho de 4 a 6 páginas, sendo bem objetivo. 

A aplicação de um questionário-piloto costuma reduzir perguntas que tenham probabilidade de 

caírem em engano.  As perguntas devem ser formuladas objetivamente, de fácil compreensão, 

sem duplo sentido, gírias, ou abreviações utilizadas em aplicativos de bate-papo. A linguagem 

deve ser a formal e opinião pessoal é dispensável. 

Perguntas tendenciosas, dúbias, presuntivas, hipotéticas e capciosas devem ser 

definitivamente excluídas de toda e qualquer elaboração de questionário. É importante também 

que o grupo selecionado para responder ao questionário aplicado possua pleno conhecimento 

do que está sendo solicitado e, se possível, servir os respondentes de dicas que facilitem a busca 

de informações que dependam da memória. 

Para conquistar os respondentes, conduzindo-os a participarem de seu questionário de 

forma prazerosa, é importante que a primeira página do mesmo possua um conteúdo de 

interesse dos respondentes, que aguce a sua curiosidade. Dessa forma, a cooperação deles será 

fluida e pode-se deixar as perguntas mais sem sal, porém importantes ao estudo, para o fim do 

questionário, pois todos chegariam a esse ponto sem muito esforço. Com perguntas abertas, 

pode-se obter um leque de respostas diferentes que talvez surpreendam o pesquisador, mas, em 

contrapartida, sua análise pode ficar mais complexa. 

As perguntas fechadas contrastam com as perguntas abertas, ao restringir a riqueza de 

respostas alternativas, porém são mais fáceis de serem analisadas. Como vantagem da utilização 

das perguntas fechadas há a facilidade que elas proporcionam para a comparação de visões de 
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um grupo com outro, e sua utilidade para dar aos respondentes algumas estruturas para suas 

respostas. O ideal seria iniciar com perguntas fechadas, deixando margem a comentários 

pessoais. 

Para garantir a qualidade dos questionários, novamente a dobradinha Validade X 

Confiabilidade entra em campo. A validade de um questionário pode ser afetada pela 

formulação das perguntas que ele contém (Gray, 2012, p. 293). Entretanto, sendo as perguntas 

individuais válidas, um sequenciamento equivocado delas, ou sendo a estruturação ou desenho 

confuso podem ameaçar a validade. 

Perguntas desnecessárias só atrapalham a taxa de resposta dos questionários, uma vez 

que se os mesmos ficarem muito longos, perdem-se respondentes em potencial.  Se a taxa de 

respostas se torna baixa demais, isso pode limitar a generalidade das conclusões e, portanto, a 

validade externa.  No caso de questionários enviados pelos Correios, dois pontos devem ser 

verificados para que sua validade não seja ameaçada: a precisão com que os respondentes 

completam o questionário, e se irão ignorá-lo. 

A confiabilidade é um parâmetro de regularidade, fidedignidade, e pode incluir 

medidas de estabilidade (no tempo); equivalência (administrando-se duas versões de um 

instrumento de teste às mesmas pessoas, na mesma data); e confiabilidade interavaliadores.  A 

validade dos questionários aumenta muito se você começar com a base de um conjunto de 

perguntas de pesquisa clara e concisa.  Depois, pode formular algumas perguntas que busquem 

coletar dados para cada pergunta de pesquisa. 

Nessa dissertação utilizou-se o questionário formulado e aplicado pelo SAAS em todas 

as instituições públicas participantes do e-Tec.  Apenas os resultados do CEFET/RJ foi levado 

em consideração. 

 

3.6 Elaborando a Pesquisa 

 

Sugere-se o uso de um diário de pesquisa para que as ideias sejam anotadas, à medida 

que forem surgindo, para que não se percam. Confiar apenas na memória é totalmente 

desaconselhável. Deve-se ter anotações das reuniões com o orientador e um lembrete de quais 

fontes foram solicitadas - livros, artigos, dissertações - além de uma lista de requisições, 

cronologicamente armazenadas. O texto deve respeitar as normas cultas de nossa Língua, 

poupando a correção de questões que fogem da alçada da pesquisa, como erros de ortografia, 

pontuação, ou mesmo estruturais. 
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Na jornada da pesquisa bibliográfica, a leitura foi imprescindível, seja para levar a 

caminhos imprevistos - caso do início só se ter uma noção geral do tema -, seja para focar em 

uma área específica, quando o mesmo estava amplo demais. Procurou-se manter o foco, mesmo 

quando o rumo da pesquisa sofreu alguns desvios, para saber onde buscar os conhecimentos 

necessários para que os objetivos do estudo fossem alcançados. 

As principais fontes de busca de informações foram os artigos já publicados sobre o 

tema, estatísticas e publicações governamentais, relatórios do SAAS, planilhas de notas dos 

alunos. O Coordenador-Geral do e-Tec no CEFET/RJ, Prof. Mauro Godinho Gonçalves, doutor 

em Educação, cedeu várias entrevistas ao longo da pesquisa e passou a colaborar com a 

elaboração desta dissertação. Para avaliar a qualidade das fontes, o uso de técnicas consistentes 

de avaliação tornou-se essencial. 

Foi essencial a escolha de uma problemática que estivesse dentro das capacidades da 

autora. De acordo com a janela de Johari (Fig.2) a autora posicionou-se no 3º quadrante: 

trabalho familiar e conhecimento familiar, pois compreendia a metodologia necessária para 

desenvolver a pesquisa. Os conhecimentos teóricos se aprimoraram ao longo do processo de 

pesquisa. 

 

Figura 2 - Janela de Johari com opções entre experiência de trabalho e conhecimento pessoal, 

não familiares (desconhecidos) e familiares (conhecidos). 

 

Fonte: Gray, (2012). 

 

Basicamente, foram dois passos nesse processo. No primeiro, estabeleceu-se um 

conjunto de critérios de seleção, o que já estreitou consideravelmente a busca. Compondo esse 

critério de seleção encontram-se, dentre outros, a definição da oferta que seria estudada – as 
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turmas de 2009 a 2015 foram o foco; e a escolha dos polos e cursos a serem analisados – a 

princípio, definiu-se que só seriam levados em consideração aqueles com um percentual de 

fracasso escolar (reprovação ou evasão) superior a 50%, mas ao se estruturar os dados em uma 

tabela, percebeu-se que a maioria era superior a esse índice, então todos os 30 polos e sete 

cursos foram analisados. 

O passo seguinte foi ler resumos de artigos e avaliar o seu valor. A revisão 

bibliográfica foi feita em duas etapas. Na primeira, a seleção é prática, onde é feita a definição, 

inclusão e, em alguns casos, exclusão de critérios. A segunda etapa examina o quão preciso 

foram os métodos utilizados na busca das fontes, analisando a coerência do estudo e sua 

viabilidade quanto a obtenção de resultados. 

As estratégias de amostragem utilizadas na pesquisa qualitativa foram: 

 Amostragem Intencional Estratificada → Seleção de um extrato (por exemplo, 

escolas técnicas, institutos federais) e escolha intencional de casos (evasão, 

repetência) dentro de cada um. 

 Amostragem por casos críticos → Assemelha-se ao tipo anterior, mas o foco está 

em um caso ou local considerado crítico ou de importância crucial.  Por exemplo, 

polos e cursos onde o rendimento não melhorou com o tempo. 

 Amostragem por critérios → A amostra é selecionada com base no foco principal 

a ser estudado, e todos os casos escolhidos devem atender a esse critério.   

 Seleção de casos comparáveis → Indivíduos, locais e grupos representando as 

mesmas características relevantes, escolhidos dentro de um período.  Por exemplo, 

curso de segurança do trabalho, em todos seus polos, na oferta de 2015. 

 

3.7 Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Cursos do e-Tec – SAAS 

 

O SAAS foi desenvolvido para atender uma demanda da Rede Escola Técnica Aberta 

do Brasil (e-Tec), mas hoje pode ser adaptado para aplicabilidade em qualquer outro sistema 

de Educação Virtual. Seu propósito é assegurar o acompanhamento e apoiar a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem a distância, extraindo informações que favorecem a 

qualidade de cursos EaD. 

De acordo com Cislaghi et al. (2013), o SAAS permite que cada dimensão seja dividida 

em tópicos para que se flexibilizem e atendam aos interesses e necessidades dos gestores das 
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instituições e cursos. Flexibilidade essa que também se estende ao desdobramento de cada 

tópico em uma ou mais questões, as quais também podem ser criadas, alteradas ou 

desconsideradas quando forem definidos os questionários a serem aplicados. 

A metodologia adotada utilizou os questionários do SAAS respondidos a partir do 

primeiro semestre de 2014, que foi o início da coleta no CEFET/RJ, e levou-se em consideração 

apenas as respostas dos estudantes, no foco curso e polo.  No SAAS, as coletas de dados são 

feitas semestralmente e referem-se aos seguintes focos: curso, disciplina, polo, egresso e 

socioescolar.  Esses dois últimos são avaliados apenas pelos estudantes. Curso é o único critério 

a ser avaliado por todos. As demais avaliações são feitas de acordo com o quadro 3. 

 

Quadro 3 - Foco X Avaliadores 

 
Fonte: http://moodle.saas.etec.ufsc.br/saas/moodle/mod/page/view.php?id=3 

 

3.8 Objeto de Estudo 

 

De acordo com portal corporativo do CEFET/RJ8 (2016), no Brasil os Centros Federais 

de Educação Tecnológica refletem a evolução de um tipo de instituição educacional que, no 

século XX, acompanhou e ajudou a desenvolver o processo de industrialização do país. A 

                                                           
8 http://www.cefet-rj.br/index.php/2015-06-02-16-38-34. 

http://moodle.saas.etec.ufsc.br/saas/moodle/mod/page/view.php?id=3
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história desses Centros está ligada à origem do ensino profissionalizante, em 1909, quando o 

Presidente Nilo Peçanha determinou, por decreto, a criação de Escolas de Aprendizes Artífices 

nas capitais dos estados, para proporcionar um ensino profissional, primário e gratuito. 

Situada no Rio de Janeiro, a instituição ora denominada Cefet/RJ teve essa vocação 

definida desde 1917 quando, criada a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás pela 

prefeitura do Distrito Federal – origem do atual Centro –, recebeu a incumbência de formar 

professores, mestres e contramestres para o ensino profissional.  Passou a ser gerida pelo 

governo federal em 1919 e foi reformulada em 1937. 

O Decreto nº 47.038, de 16 de outubro de 1959, trouxe maior autonomia administrativa 

para a Escola Técnica Nacional, passando ela, gradativamente, a extinguir os cursos de 1º ciclo 

e atuar na formação exclusiva de técnicos.  Em 1966, foram implantados os cursos de 

Engenharia de Operação, introduzindo-se, assim, a formação de profissionais para a indústria 

em cursos de nível superior de curta duração. 

Os cursos eram realizados em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

para efeito de colaboração do corpo docente e expedição de diplomas.  A necessidade de 

preparação de professores para as disciplinas específicas dos cursos técnicos e dos cursos de 

Engenharia de Operação levou, em 1971, à criação do Centro de Treinamento de Professores, 

funcionando em convênio com o Centro de Treinamento do Estado da Guanabara (CETEG) e 

o Centro Nacional de Formação Profissional (CENAFOR). 

É essa Escola que, tendo recebido outras designações em sua trajetória – Escola 

Técnica Federal da Guanabara (em 1965, pela identificação com a denominação do respectivo 

Estado) e Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca (em 1967, como homenagem 

póstuma ao primeiro Diretor escolhido a partir de uma lista tríplice composta pelos votos dos 

docentes) –, transforma-se em Centro Federal de Educação Tecnológica pela Lei nº 6.545, de 

30 de junho de 1978. 

Desde essa data, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(Cefet/RJ), no espírito da lei que o criou, passou a ter objetivos conferidos a instituições de 

educação superior, devendo atuar como autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério 

da Educação e Cultura – detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didática e disciplinar –, na oferta de cursos de graduação e pós-graduação, em atividades de 

extensão e na realização de pesquisas na área tecnológica. 

Trazendo, em sua história, o reconhecimento social da antiga Escola Técnica, o 

Cefet/RJ expandiu-se academicamente e em área física. Hoje, a instituição conta com um 

campus-sede (Maracanã), e sete campi descentralizados: Nova Iguaçu, Maria da Graça, 
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Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis. Sua atuação educacional inclui 

a oferta regular de cursos de ensino médio e de educação profissional técnica de nível médio – 

presencial e a distância, cursos de graduação, pós-graduação latu e strictu sensu, além de 

atividades de pesquisa e de extensão, entre outros. 

 

3.9 Delimitação da Pesquisa 

 

Devido ao foco da pesquisa tratar dos cursos e polos do EaD no CEFET/RJ, optou-se 

por fazer um comparativo entre todas as ofertas, desde 2009 até 2015, a última entrada de alunos 

que a Instituição teve. Em relação aos polos e cursos, a princípio seria estudado apenas aqueles 

onde o percentual de evasão e/ou reprovação foi superior a 50%, mas como a maioria dos cursos 

apresentava esse índice, ou superior, optou-se por analisar todos.  Esta última oferta de 2015 

contou com sete cursos em 30 polos.   

A coleta de resultados do SAAS, por ser muito extensa, ficou limitada aos 

questionários respondidos pelos estudantes do CEFET/RJ de todos os cursos, focos curso e 

polo, avaliador apenas os estudantes, dimensão todas (formatação e implantação, coordenação, 

infraestrutura, pessoas, ambiente virtual e corpo discente), a partir da coleta de 2014/1, que 

abrangeu os alunos da oferta de 2013.  Não houve comentários, críticas ou sugestões.  A figura 

3 mostra como é feita a delimitação dos resultados a serem visualizados. 

 

Figura 3 - Delimitação dos resultados da coleta do SAAS 

 
Fonte: SAAS 

 



49 
 

4 PESQUISA e DESENVOLVIMENTO 

 

Após a análise das notas das avaliações presenciais de todos os alunos que passaram 

pelo EaD do CEFET/RJ, foi feita uma análise dos concluintes.  De alguns cursos obteve-se, 

também, a informação a respeito dos que conseguiram estágio, vide anexo A.  Nessa instituição 

pesquisada, a formação profissional técnica de nível médio, na modalidade a distância, surgiu 

em 2009, com o curso técnico de Segurança do Trabalho, sendo ofertado, inicialmente, em 

cinco polos: Campos dos Goytacazes, Engenheiro Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende e São 

José do Vale do Rio Preto. 

 

4.1 Perfil Socioescolar dos alunos de EaD do CEFET/RJ das ofertas de 2014 e 2015 

 

O primeiro ano em que os ingressantes do EaD do CEFET/RJ responderam ao 

questionário socioescolar do SAAS foi em 2014 (V.anexo B), com 91 participantes. Já em 2015 

(V. anexo C) essa participação subiu para 457.  As variáveis observadas nas duas coletas foram:  

1) sexo;  

2) cor da pele;  

3) estado civil;  

4) número de filhos;  

5) região em que reside (urbana ou rural);  

6) com quem mora atualmente;  

7) número de pessoas que residem na casa (incluindo o próprio aluno);  

8) ocupação profissional;  

9) participação na renda familiar;  

10) renda bruta mensal (em salários mínimos);  

11) média mensal da renda das pessoas que moram na casa;  

12) Quem é o responsável pela família (pessoa que mais contribui com a renda 

familiar);  

13) número de pessoas que dependem da renda familiar (incluindo o aluno);  

14) se a família recebe benefício do programa Bolsa Família;  

15) tipo de imóvel que a família reside (próprio, alugado, etc);  

16) em que rede cursou o ensino fundamental e médio (pública ou particular);  
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17) há quanto tempo concluiu o ensino médio;  

18) se já realizou algum curso na modalidade EaD;  

19) principal motivo que o levou a ingressar no Curso de EaD;  

20) domínio do computador;  

21) se possui computador com acesso à Internet em casa;  

22) qual o tipo de internet (linha discada, cabo, rádio, ADSL);  

23) se possui acesso à Internet no trabalho;  

24) frequência semanal de acesso à Internet (incluindo leitura de e-mails);  

25) tempo de navegação na Internet;  

26) transporte utilizado para chegar ao polo;  

27) distância da residência ao polo;  

28) frequência de visitas ao polo;  

29) tempo de deslocamento até o polo;  

30) se o curso escolhido tem relação com a atual área de atuação; 

31) o que pretende-se fazer ao término dos estudos; 

32) crença sobre condição financeira após formado. 

Em 2014, 54,9% era homens, contra 40,7% de participação feminina, e já no ano 

seguinte esse percentual se inverteu, tendo 58,2% de mulheres e 39,2% de homens.  Em 2014, 

62,6% declarou-se branco, de acordo com a categoria usada pelo IBGE, quanto à cor da pele, 

não tendo nenhum indígena ou amarelo. Em 2015 esse percentual de brancos diminuiu para 

41,1%, mas continuou sendo a maior parte das respostas, seguido de 36,8% dos pardos; 

indígenas e amarelos passaram a somar 3,5% dos estudantes.  

Em relação ao estado civil, em 2014 o maior percentual de estudantes afirmou ser 

solteiro, 48,4%, seguido dos casados, 31,9%; bem abaixo vieram os em união estável, 

divorciados e separados que, juntos, somaram 14,3%, não tendo viúvos. Em 2015 a tendência 

se confirmou, tendo como única mudança o surgimento de 0,4% de viúvos.  O quadro 4 ilustra 

essa diversidade de relacionamentos dos ingressantes de 2014. 

 

Quadro 4: Estado Civil dos ingressantes de 2014 
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Fonte: Questionário Socioescolar do SAAS, 2014/2. 

 

Nos dois anos de coleta, a maioria não tinha filhos, e o percentual dos que residem na 

região urbana praticamente manteve-se constante, 83,5% em 2014 e 84,2% na última oferta, 

contrariando a indicação de acessibilidade do curso, que seria preferencialmente àqueles que 

residem em áreas mais afastadas.  O mesmo percentual de 40,7%, respondeu morar ou com os 

pais ou com o companheiro / cônjuge. Isso em 2014, pois no ano seguinte, os que residem com 

o cônjuge ou companheiro aumentou para 43,1%.   

36,3% era somente estudante em 2014, e a mesma quantidade trabalhava em empresa 

privada naquele ano, sendo que 37,4%, além de trabalhar, ainda era o responsável pelo sustento 

da família. Em 2015, 34,1% somente estudava e outros 31,5% era trabalhador privado.  Aos 

que trabalhavam, a renda bruta mensal não passava de dois salários mínimos para 31,9% dos 

respondentes em 2014 e para 43,5% em 2015.   E o perfil dos estudantes de EaD, no CEFET/RJ, 

ficou longe do assistencialismo promovido pelo governo, pois 89% garantiu não receber Bolsa-

Família em 2014 e 86% também não se beneficiou em 2015. 

No quadro 5 tem-se a ocupação principal dos ingressantes de 2015. 

 

Quadro 5: Ocupação principal dos estudantes que ingressaram em 2015. 

 

Fonte: Questionário Socioescolar do SAAS, 2015/2. 
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 Outro dado interessante é que 59,3% disse residir em imóvel próprio quitado em 2014 

e, no ano seguinte, 50,1%.  O Ensino Fundamental foi todo cursado em escola pública para 

58,2% dos alunos, assim como o Ensino Médio para a também maioria de 54,9% em 2014. Na 

oferta seguinte, esse percentual saltou para 74,6% em relação ao Ensino Fundamental e 73,7% 

no Ensino Médio. 

Uma curiosidade é que nas duas ofertas o percentual de quem já concluiu os estudos 

há mais de cinco anos e só agora resolveu retomar passou dos 60% sendo que, em 2014, para 

67% era a 1ª vez na modalidade EaD e em 2015 ainda maior, 72%.  E o principal motivo que 

os levou a ingressar em um curso na modalidade EaD não foi possuir disponibilidade de tempo 

para conciliar com os estudos (18,6%, em 2015) mas, sim, a preparação para o mercado de 

trabalho – 54,9%.  O quadro 6 a seguir mostra as respostas de 2014. 

 

Quadro 6: Principal motivo de escolha de um curso EaD dos alunos da oferta de 

2014. 

         

Fonte: Questionário Socioescolar do SAAS, 2014/2. 

 

Em 2014, 85,7% possuía computador com internet em casa, mas apenas 39,6% 

acessava do trabalho, mesma relação apresentada em 2015: 87,5% e 45,5%, respectivamente.  

O acesso à internet era diário para 62,6% em 2014 e para 61,3% em 2015, mas por menos de 

cinco horas semanais para 40,7% dos respondentes no primeiro ano e 34,4% em 2015.  Entre 

os dois anos, o percentual dos que mencionaram residir na mesma cidade onde o polo se localiza 

variou entre 60 e 62,6%.   

Mas existe quem more a mais de 100 km do polo, uma minoria de 5,5% em 2014 e de 

7,2% em 2015.  Talvez isso valide o fato de 72,5% afirmou ir ao polo uma vez por semana em 

2014, frequência essa que no ano seguinte mudou, passando a ser uma vez a cada 15 dias para 

64,8%. Em geral, os estudantes de ambas as ofertas levam menos de 30 minutos para chegar ao 
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polo (51,6% em 2014 e 42,5% em 2015).  Mais da metade dos estudantes em ambas as ofertas 

escolheu um curso divergente da atual área de atuação e pretendem atuar nessa nova área ao 

término dos estudos, tendo uma esperança de progressão de vida em 91,2% dos casos para os 

que ingressaram em 2014 e 88,6% em 2015. 

 

4.2 Concluintes e o percentual de evasão / reprovação ao longo dos anos 

 

2009 

A primeira turma de e-Tec no CEFET/RJ precisou se ajustar à nova modalidade de 

ensino e apresentou um alto percentual de não-concluintes, de acordo com a tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição de vagas e concluintes por polo, na 1ª oferta de 2009, no curso de 

Segurança do Trabalho 

Oferta 2009 – Segurança do Trabalho 

Polos 
Oferta de 

vagas 
Matriculados Concluintes 

Percentual 

de evasão / 

reprovação 

Campos dos Goytacazes  50 50 12 76% 

Engenheiro Paulo de Frontin  50 50 19 62% 

Pinheiral  50 50 12 76% 

Resende  50 50 06 88% 

São José do Vale do Rio Preto  50 50 21 58% 

TOTAL 250 250 70 72% 

Fonte: Elaborada pela autora com dados fornecidos pelo coordenador-geral do e-Tec, Prof. Mauro Godinho 

Gonçalves e pela Coordenadora de Segurança do Trabalho, Profª Myrna da Cunha. 

 

 

Esse alto índice de fracasso em 2009 foi devido à falta de habilidade em solucionar os 

problemas que só a experiência fez com que fosse possível consertá-los nas ofertas seguintes.  

Nesta 1ª oferta, o material didático utilizado também era precário, com apostilas cedidas pelo 

MEC, pois o preparado pela instituição não estava pronto.  A tabela 1 pode ser melhor 

visualizada no gráfico 1 abaixo. 
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Gráfico 1 - Alunos matriculados e a relação de concluintes versus evadidos em cada polo da 

oferta de 2009, no curso de Segurança do Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2010 

Em 2010 não houve oferta de novas turmas. 

 

2011 

No ano de 2011 mantiveram-se os mesmos polos e o único curso de Segurança do 

Trabalho. A tabela 2 traz o quantitativo de vagas ofertadas, o número de matriculados e quantos 

conseguiram concluir o curso. 

 

Tabela 2 – Distribuição de vagas e concluintes por polo, na oferta de 2011, curso técnico de 

Segurança do Trabalho 

Oferta 2011 – Segurança do Trabalho 

Polos Oferta de vagas Matriculados Concluintes 

Percentual de 

evasão / 

reprovação 

Campos dos Goytacazes  50 50 18 64% 

Engenheiro Paulo de Frontin  50 50 28 44% 

Pinheiral  50 50 11 78% 

Resende  50 50 14 72% 

São José do Vale do Rio Preto  50 50 17 66% 

TOTAL 250 250 88 64,80% 
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Fonte: Elaborada pela autora com dados fornecidos pelo coordenador-geral do e-Tec, Prof. Mauro Godinho Gonçalves e pela coordenadora de 

Segurança do Trabalho, Profª Myrna da Cunha.  

 

Em 2011 alguns problemas persistiram, como o material didático, que passou a ser 

misto, ainda utilizando apostilas do MEC, mas com algumas já de produção própria do 

CEFET/RJ.  De acordo com o coordenador-geral adjunto do e-Tec no CEFET/RJ, Alexandre 

Martinez, as vídeo-aulas ainda não existiam e o sistema utilizado também era mais complexo, 

chegando a ter 12 módulos. 

Dos cinco polos onde o curso de Segurança do Trabalho foi ofertado em 2009 e 2011, 

em apenas dois deles, Pinheiral e São José do Vale do Rio Preto, os índices de reprovação e/ou 

evasão aumentaram.  Neste último polo, em particular, houve uma mudança de tutor presencial 

e a atuação dos tutores a distância também foi crucial para o rendimento desses alunos 

provenientes de 2011.   

 

Gráfico 2 - Comparativo da taxa de evasão / reprovação nos anos de 2009 e 2011 do curso de 

Segurança do Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2012 

Em 2012 foi inaugurado o polo prisional de Bangu V, com 27 vagas ofertadas, e todas 

preenchidas, mas, pela dificuldade em dar continuidade ao curso, apenas três presos 

conseguiram finalizar, sendo que alguns deles, ao conseguirem a liberdade, procuraram o 

CEFET/RJ para dar continuidade em algum polo presencial.  Por tratar-se de um polo atípico, 
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não foi possível fazer uma tabela precisa. 

 

2013 

No ano de 2013, com a extinção de dois polos e o acréscimo de mais dez novos, 

totalizaram-se 13 polos, ofertando dois novos cursos além de Segurança do Trabalho, que foram 

Telecomunicações e Informática.  Já não se contava com o polo de Bangu V, por suas 

particularidades.  

 

Tabela 3 – Distribuição de vagas e concluintes por polo, no curso de Segurança do Trabalho, 

oferta de 2013 

Oferta 2013 – Segurança do Trabalho 

Polos 
Oferta de 

vagas 
Matriculados Concluintes 

Percentual 

de evasão / 

reprovação 

Angra dos Reis 50 51 19 62,74% 

Cantagalo 50 49 23 53,06% 

Engenheiro Paulo de Frontin  50 42 13 69,05% 

Itaguaí 50 33 13 60,61% 

Itaocara 50 33 17 48,48% 

Nova Friburgo 50 39 25 35,90% 

Nova Iguaçu 50 33 14 57,58% 

Petrópolis 50 13 07 46,15% 

Pinheiral  50 27 09 66,67% 

Piraí  50 31 11 64,52% 

Santo Antônio de Pádua 50 43 12 72,09% 

São José do Vale do Rio Preto  50 39 12 69,23% 

Valença 50 37 20 45,95 % 

TOTAL 650 470 195 58,51% 

Fonte: Elaborada pela autora com dados fornecidos pelo coordenador-geral do e-Tec, Prof. Mauro Godinho 

Gonçalves e pela coordenadora de Segurança do Trabalho, Profª Myrna da Cunha. 

 

O polo de Nova Friburgo foi inaugurado já apresentando um resultado bem favorável 
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e, segundo a coordenadora do curso técnico de Segurança do Trabalho, modalidade EaD, Myrna 

da Cunha, esse sucesso do polo foi graças ao trabalho desenvolvido pelo tutor presencial, Edvar 

Fernandes, que acompanhava com afinco o desempenho dos alunos, motivando-os, telefonando 

caso o aluno não aparecesse em algum encontro presencial ou deixasse de apresentar uma 

tarefa; enfim, a participação dos envolvidos diretamente no curso tem estreita relação com seu 

sucesso. 

 

Gráfico 3 – Alunos matriculados e a relação de concluintes versus evadidos em cada polo da 

oferta de 2013, no curso de Segurança do Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 3 foi elaborado com os dados constantes na tabela 3, em ordem crescente de 

percentual de evasão, conforme última coluna da referida tabela. 

Como os cursos de Informática e Telecomunicações em 2013 só foram oferecidos no 

polo de Nova Iguaçu, não cabe aqui uma tabela demonstrativa. Em Informática, foram ofertadas 

50 vagas, mas apenas 25 alunos se matricularam e, destes, dois concluíram o curso, gerando 

um percentual de evasão/reprovação de 92%. Já em Telecomunicações, as mesmas 50 vagas 

foram oferecidas, mas só 22 alunos foram matriculados, e apenas três concluíram o curso, com 

uma taxa de fracasso de 86,36%. 

Ambos os cursos tiveram essa expressiva rejeição devido a alguns fatores, tais como: 

ter sido o primeiro ano de implantação deles na modalidade a distância, onde professores e 
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tutores precisaram se adaptar, e por a maioria dos alunos não ter familiaridade com a grade 

curricular, sem noção do que realmente iriam estudar, se deparando com disciplinas bem mais 

complexas do que esperavam ser, e com uma realidade de curso bem diversa da expectativa – 

muitos acreditavam que telecomunicações seria telemarketing e informática seria para estudar 

Word e Excel. 

 

Gráfico 4 – Relação de concluintes versus evadidos ou reprovados no polo de Nova Iguaçu, 

da oferta de 2013, nos cursos de Informática e Telecomunicações 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2014 

Em 2014 foram 15 polos e os mesmos três cursos. 

 

Tabela 4 – Distribuição de vagas e concluintes por polo, no curso de Segurança do Trabalho, 

oferta de 2014 

Oferta 2014 – Segurança do Trabalho 

Polos 
Oferta de 

vagas 
Matriculados Concluintes 

Percentual 

de evasão / 

reprovação 

Angra dos Reis 50 43 15 65,12% 

Campos dos Goytacazes 50 24 06 75% 
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Oferta 2014 – Segurança do Trabalho 

Polos 
Oferta de 

vagas 
Matriculados Concluintes 

Percentual 

de evasão / 

reprovação 

Cantagalo 50 58 20 65,52% 

Itaguaí 50 43 15 65,12% 

Itaocara 50 56 04 92,86% 

Maracanã 50 51 15 70,59% 

Miguel Pereira 50 24 05 79,17% 

Nova Friburgo 50 56 33 41,07% 

Nova Iguaçu 50 33 08 75,76% 

Petrópolis 50 24 08 66,67% 

Pinheiral  50 20 06 70% 

Piraí  50 14 02 85,71% 

Santo Antônio de Pádua 50 57 21 63,16% 

São José do Vale do Rio Preto  50 43 11 74,42% 

Valença 50 51 19 62,74% 

TOTAL 750 597 188 68,51% 

Fonte: Elaborada pela autora com dados fornecidos pela coordenadora de Segurança do Trabalho, Profª Myrna da 

Cunha. 

 

Mais uma vez o polo de Nova Friburgo, em 2014, teve o melhor desempenho, graças 

às mesmas justificativas do ano anterior, sendo que a grande maioria dos alunos inscritos era 

de residentes na própria cidade; um fator importante para o não-abandono do curso e incremento 

na média de visitas aos polos. 

Já o polo de Itaocara apresentou o menor índice de concluintes, apenas 7,14%. Este era 

um polo que absorvia alunos das cidades vizinhas, como Aperibé, Santo Antônio de Pádua e 

Cantagalo.  Estas duas últimas cidades também tinham polos, mas após completar o número de 

vagas, houve excedentes de candidatos e estes foram convidados a preencher as vagas de 

Itaocara, que não havia atingido o total de vagas. A princípio esses alunos aceitavam, mas com 

o tempo iam percebendo as dificuldades de locomoção, para cumprirem a carga horária 

presencial, e iam abandonando o curso. 
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Piraí formou 14,29%, ficando com o segundo pior desempenho. Nesse polo, no ano de 

2014, a tutora presencial passou a faltar muito, deixando os alunos muitas vezes na mão, e foi 

substituída. Até que esse novo tutor pegasse o ritmo do curso, os alunos ficaram prejudicados 

e houve baixas. E o tutor presencial tem forte influência no resultado de um polo. 

Miguel Pereira, com um índice de fracasso de 79,17%, teve sua primeira oferta nesse 

ano de 2014 e poderia ter seu fracasso vinculado ao pioneirismo do polo, mas no ano seguinte 

o mau desempenho persistiu, e nos três cursos que ofereceu, reforçando a tese de que o tutor 

presencial não fez seu papel direito. Nova Iguaçu também apresentou um índice de fracasso 

alto, 75,76%, ficando com a 4ª pior colocação, e tendo aumentado em mais de 18 pontos 

percentuais em relação ao ano anterior, quando inaugurou seu polo. Mas ao entrevistar o 

coordenador-geral adjunto do e-Tec no CEFET/RJ, Alexandre Martinez, em busca de uma 

explicação para esse feito, o mesmo não soube pontuar algo que destoasse da normalidade. 

O gráfico 5 ajudará a visualizar essa relação entre o fracasso e o sucesso em cada polo, 

no curso de Segurança do Trabalho da oferta de 2014, e foi elaborado a partir dos dados da 

tabela 4. 

 

Gráfico 5 – Concluintes X Evadidos / Reprovados do curso de Segurança do Trabalho, no 

ano de 2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Concluintes

Evadidos / Reprovados



61 
 

 

só foram oferecidos no polo de Nova Iguaçu.  Em Informática, 21 alunos se matricularam e, 

destes, quatro concluíram o curso, gerando um percentual de evasão/reprovação de 80,95%.  E 

em Telecomunicações só sete alunos foram matriculados, sendo que dois concluíram o curso, 

com uma taxa de fracasso de 71,43%. 

Essas baixas taxas de concluintes se justificam pelas mesmas razões do ano anterior, 

apesar de ambos os cursos terem tido uma melhora em relação a 2013.  Mas são dois cursos 

difíceis, com uma grade curricular árdua e a maioria não consegue acompanhar; principalmente 

sendo o processo seletivo por sorteio, onde ingressam alunos extremamente despreparados. O 

gráfico 6, a seguir, demonstra a relação entre os alunos matriculados, os reprovados – ou 

evadidos – e os concluintes. 

 

Gráfico 6 – Relação de concluintes versus evadidos ou reprovados no polo de Nova Iguaçu, 

da oferta de 2014, nos cursos de Informática e Telecomunicações 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2015 

A última oferta do e-Tec no CEFET/RJ foi em 2015 e contou com mais quatro cursos 

em 30 polos. Foi o ano que o polo prisional se extinguiu de vez. Em agosto de 2016, 39 bolsistas 

participantes do EaD no CEFET-RJ foram desligados do programa, restando apenas 131. Isso 

foi um reflexo da redução no quantitativo de alunos. Há cursos, como o de Telecomunicações, 
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reduzido a quatro alunos ativos. 92% dos inscritos evadiram ou foram reprovados.  Até 

fevereiro de 2017 a situação de todos os sete cursos, nos 30 polos, era a seguinte, de acordo 

com o número de alunos matriculados X ativos: 

 

Tabela 5 – Relação de Alunos Matriculados em 2015 X Alunos ainda em curso no último 

semestre do curso, em fevereiro de 2017.  Relação por polos 

POLOS 

Adm Aut Info Mec Meio Amb Seg Trab Telecom TOTAL 
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Angra         50 9   50 4 100 13 

Búzios           50 21   50 21 

Campos         48 10     48 10 

Cantagalo 50 12             50 12 

Carapebus           50 9   50 9 

Carmo           50 12   50 12 

Itabapoana           49 10 25 4 74 14 

Itaguaí 50 22   49 13         99 35 

Itaocara 50 9             50 9 

Macacu           50 21   50 21 

Maracanã 50 11       50 6 50 7   150 24 

Mendes           50 15 42 6 92 21 

Miguel Pereira     42 5   42 3   41 3 125 11 

Muriaé           48 20   48 20 

Friburgo 50 14             50 14 

Nova Iguaçu   50 5 50 10 42 6 50 13   39 5 231 39 

Paraíba do Sul           49 14   49 14 

Paulo de Frontin         48 8     48 8 

Paty do Alferes           51 13 42 7 93 20 

Petrópolis 50 8           51 11 101 19 

Pinheiral 50 10             50 10 

Piraí 50 6   51 5       39 11 140 22 

Porto Real           48 12   48 12 

StaM Madalena           50 20   50 20 

Sto. Ant. Pádua         52 16     52 16 

São Fidélis           51 17   51 17 

São J. Vale Rio Preto 50 15             50 15 

Sapucaia           50 16   50 16 

Três Rios           51 28   51 28 

Valença         50 9     50 9 

TOTAL 450 107 50 5 192 33 42 6 390 74 747 235 329 51 2.200 511 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.3 SAAS 

 

É o Sistema de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos da Rede e-Tec Brasil e tem 

por objetivo identificar potenciais fragilidades dos cursos de EaD. As instituições participantes 

do e-Tec em todo o país, da rede federal ou estadual, nomeiam um gerente, que será o 

responsável por alimentar os bancos de dados, cadastrando os cursos, disciplinas, polos, e 

inserção dos dados de todos os alunos e dos envolvidos no curso, como professores, tutores – 

presenciais e a distância, coordenadores, etc. No CEFET/RJ este papel é desenvolvido pela 

autora. 

  

Figura 4 – Janela do SAAS, na visão do gerente da instituição 

 

        Fonte: http://saas.etec.ufsc.br/gerente.jsf 

 

A cada semestre são disparadas, via endereço eletrônico, as avaliações, de acordo com 

um calendário enviado pela equipe do SAAS. Vide anexo C.  Cabia à gerente, então, lembrar 

os tutores presenciais e coordenadores de curso sobre a importância da participação, solicitando 

que cobrassem dos alunos as respostas dos questionários.  Mesmo assim, a taxa de respondentes 
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sempre foi baixa. 

 

4.4 Avaliação dos cursos segundo análise dos questionários do SAAS 

 

A participação dos estudantes nos questionários enviados pelo SAAS melhorou desde 

a 1ª coleta.  No foco curso, começou com 91 estudantes em 2014/1, chegando ao ápice em 

2015/2, onde 549 alunos do e-Tec no CEFET/RJ responderam ao questionário, avaliando seus 

cursos.  Essa participação pode ser vista no quadro. 

 

Gráfico 7 – Participação dos estudantes nas pesquisas realizadas pelo SAAS durante seis 

semestres, de 2014/1 a 2016/2, foco curso 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No segundo semestre de 2016, 215 estudantes do EaD no CEFET/RJ responderam ao 

questionário do SAAS avaliando seus cursos em relação à formatação e implantação, 

coordenação, infraestrutura, pessoas, ambiente virtual (Moodle) e corpo discente. O relatório 

geral encontra-se no anexo J. Para entender esses resultados, vamos analisar esses questionários 

enviados pelo SAAS. 
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Dos 215 estudantes respondentes do questionário, 69,8% acha que o curso oferece uma 

formação ampla e qualificada aos estudantes.  A maioria, 62,8%, também avaliou o currículo 

do curso como adequado ao mercado (como, por exemplo, a carga horária e as disciplinas 

ofertadas). A carga horária presencial para o desenvolvimento de atividades no polo tem sido 

adequada para 78,6% dos estudantes. 

O percentual de estudantes que consideram que as atividades presenciais têm sido 

adequadas para a realização de experimentações e para o desenvolvimento de suas capacidades 

práticas é de 45,6%.  Já a questão das atividades acadêmicas complementares, como visitas 

técnicas, seminários, etc, dividiu a opinião.  44,2% afirmam que as mesmas ocorrem com 

frequência; entretanto, 37,2% alegam que raramente acontecem.  No quadro 7 está ilustrado 

como os estudantes da última oferta avaliaram as atividades acadêmicas. 

 

Quadro 7: Avaliação das atividades acadêmicas na coleta de 2016/2. 

 

Fonte: Questionário SAAS, foco curso, com 215 estudantes dos sete cursos oferecidos na turma de 

2015. 

 

Coordenação 

 

A maioria, 65,6%, avaliou a atuação do Coordenador do polo quanto à presença e 

envolvimento com o curso como sendo de dedicação e resolução da maior parte dos problemas 

e 54% acha que a articulação entre o polo e a instituição ofertante do curso é boa e resolve a 

maior parte dos problemas.  63.3% afirmou que sempre que precisou encontrou as orientações 

necessárias no transcorrer do curso, fechando as avaliações da coordenação com um saldo 

positivo. 

Infraestrutura 

 

Em relação à disponibilidade de recursos permanentes e de consumo no polo, 

necessários para a realização das atividades acadêmicas (impressora, copiadora, telefone, papel 

etc., 49.3% observaram não ter tido problema e as atividades aconteceram normalmente.  E para 
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56.3% o funcionamento da secretaria do curso na instituição ofertante, o seu horário de 

funcionamento e sua capacidade de encaminhar as solicitações dos estudantes aparentemente é 

satisfatório. 

 

Pessoas 

 

65.1% dos estudantes acham que os professores parecem experientes e usam bem os 

recursos da EAD e 49.3% diz que aparentemente existe articulação entre os professores do 

curso. 

Ambiente virtual (Moodle) 

O ambiente virtual (Moodle) foi avaliado em relação aos seguintes aspectos: 

 

Quadro 8 – Avaliação do ambiente virtual pelos estudantes 

 

Fonte: Resultado Geral da coleta de 2016/2 pelo SAAS 

 

Corpo Discente 

 

66.0% dos estudantes encontra-se muito motivado com o curso neste período e 54% 

acredita que se dedicou bastante no período vigente (2º semestre de 2016).  Mas em relação à 

quantidade de horas semanais dedicada aos seus estudos, ficou bem dividido: 33.0%  5 a 11 

horas, 19.5%  11 a 20 horas, 5.1%  21 horas ou mais e 39.1%  tempo não determinado; 

o restante não respondeu. 

 

4.5 Análise dos cursos de 2015 
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De acordo com a tabela 5, o curso de Administração, que é o curso com a 2ª maior 

oferta de polos e, consequentemente, de alunos cursando, o polo que conseguiu reter mais 

alunos foi o de Itaguaí, onde dos 50 alunos matriculados, 22 ainda permanecem ativos.  Na 

outra ponta, o polo de Piraí apresentou o maior índice de fracasso escolar, perdendo 44 de seus 

50 alunos.  Por ter sido o único ano em que esse curso foi oferecido, não há embasamento 

suficiente para explicar essas taxas; o curso ainda está em fase de adaptação.  Veja, no gráfico 

8, a distribuição dos alunos de Administração em todos os nove polos onde foi ofertado. 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos alunos ativos de administração, por polo 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Automação e Mecânica foram oferecidos apenas no polo de Nova Iguaçu, então não 

há como ter um ranking entre os polos.  Ambos os cursos obtiveram um retorno desfavorável, 

retendo cinco de 50 e seis de 42 inscritos, respectivamente.  São cursos que, além da adaptação 

inerente a cursos que estão estreando no EaD, possuem grades curriculares complexas, que 

exigiam uma dedicação superior ao que os alunos conseguiam se dedicar.  O gráfico 9 mostra 

a relação dos matriculados versus concluintes. 
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Gráfico 9 – Relação de concluintes versus evadidos ou reprovados no polo de Nova Iguaçu, 

da oferta de 2015, nos cursos de Automação e Mecânica 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O curso de Informática foi oferecido em quatro polos e, destes, o que mais conseguiu 

reter alunos foi o de Itaguaí, onde 13, de seus 49 alunos matriculados, permaneceram até o 4º e 

último módulo.  De acordo com o coordenador adjunto do e-Tec no CEFET/RJ, esse feito foi 

devido ao trabalho dedicado do tutor presencial.  Com pior rendimento ficou o polo de Miguel 

Pereira, com apenas cinco alunos remanescentes, dos 42 que iniciaram o curso, mas este foi um 

polo com um baixo retorno de concluintes desde sua inauguração, devido à falta de 

comprometimento do coordenador de polo e de seu tutor presencial.   

Já Meio Ambiente mostrou que seu melhor polo foi Santo Antônio de Pádua retendo 

16, dos 52 alunos que iniciaram o curso. O tutor presencial, Sr. Édio, morava ao lado do polo 

e, caso faltasse internet no mesmo, ele levava os alunos para a casa dele; muito dedicado. Como 

destaque negativo, encontra-se o polo de Miguel Pereira, onde apenas 3 dos 42 alunos inicias 

permaneceram.  

Segurança do Trabalho, o maior curso de EaD do CEFET/RJ, ofertado em 15 polos, 

teve seu melhor rendimento em Três Rios, com 28 alunos, de 51, ainda cursando o 4º módulo.  

Liderando o pior o desempenho, encontra-se a unidade Maracanã, com minguados sete alunos 

restantes.  A evasão do curso técnico de Segurança do Trabalho, polo Maracanã, passou de 51% 

na oferta de 2014 para 86% na última oferta de 2015.  Foi um período turbulento para esse polo, 
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com a troca do coordenador por três vezes, chegando a ficar sem no último ano, com o 

coordenador-geral acumulando essa função, e isso refletiu no rendimento. 

Maracanã foi o polo que apresentou o pior índice.  Nesta pesquisa são considerados 

todos aqueles que não concluíram seu curso, seja por desistência ou evasão; ou seja, as 

estatísticas apresentadas levam em conta o fracasso escolar, tanto os alunos reprovados, quanto 

os que simplesmente abandonaram o curso.  No gráfico 10 pode-se ver essa relação entre os 

matriculados e os evadidos ou reprovados do curso de Segurança do Trabalho, na oferta de 

2015.   

 

Gráfico 100 – Relação de alunos ativos (em relação aos matriculados) no curso de Segurança 

do Trabalho, na turma de 2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para facilitar a visualização dos polos e cursos com maior percentual de reprovação ou 

desligamento, a tabela 6 a seguir fornece esses dados com maior clareza. 

 

Tabela 6 – Percentual de evasão ou desligamento de cada curso, em todos os polos, na oferta 

de 2015 

 ADM AUT INFO MEC 
MEIO 

AMB 

SEG 
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TELECOM TOTAL 

Angra     82%  92% 87% 

Búzios      58%  58% 
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 ADM AUT INFO MEC 
MEIO 

AMB 

SEG 

TRAB 
TELECOM TOTAL 

Campos     79,17%   79,17% 

Cantagalo 76%       76% 

Carapebus      82%  82% 

Carmo      76%  76% 

Itabapoana      79,59% 84% 81,08% 

Itaguaí 56%  73,47%     64,65% 

Itaocara 82%       82% 

Macacu      58%  58% 

Maracanã 78%    88% 86%  84% 

Mendes      70% 85,71% 77,17% 

Miguel Pereira   88,10%  92,86%  92,68% 91,20% 

Muriaé      58,33%  58,33% 

N. Friburgo 72%       72% 

Nova Iguaçu  90% 80% 85,71% 74%  87,18% 83,12% 

Paraíba do Sul      71,43%  71,43% 

Paulo de Frontin     83,33%   83,33% 

Paty do Alferes      74,51% 83,33% 78,50% 

Petrópolis 84%      78,43% 81,19% 

Pinheiral 80%       80% 

Piraí 84%  90,20%    71,80% 84,29% 

Porto Real      75%  75% 

Sta Mª  Madalena      60%  60% 

Sto. Ant. Pádua     69,23%   69,23% 

São Fidélis      66,67%  66,67% 

SJVP 70%       70% 

Sapucaia      68%  68% 

Três Rios      45,10%  45,10% 

Valença     82%   82% 

TOTAL 76,22% 90% 82,81% 85,71% 81,03% 68,54% 84,50% 76,77% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Avaliando ainda a oferta de 2015, há cursos em pior situação, como o de 

Telecomunicações em seus oito polos. Exemplificando alguns, em Mendes o fracasso escolar 

se deu em 85,71%, Miguel Pereira atingiu 92,68% e Paty do Alferes perdeu 83,33% dos alunos 

matriculados. O polo campeão em retenção de alunos foi Piraí, onde 11 de seus 39 alunos 

matriculados passaram pelos três primeiros módulos. Mais uma vez, Miguel Pereira foi o pior 
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do ranking, conseguindo reter apenas três dos 41 alunos que ingressaram. Seja qual for o polo, 

Telecomunicações é um curso de difícil retenção de alunos, como já foi explanado. 

O gráfico 11 mostra o percentual de evadidos ou reprovados do curso de 

Telecomunicações, na oferta de 2015, em seus oito polos. 

 

Gráfico 111 – Relação de alunos ativos (em relação aos matriculados) no curso de 

Telecomunicações, oferta de 2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na última oferta, em 2015, analisando-se o desempenho por curso, tem-se o seguinte 

cenário: 

 

Tabela 7 – Relação do quantitativo total de alunos matriculados em 2015 versus os que 

chegaram ao último período do curso, em fevereiro de 2017.  Relação por curso. 

CURSOS 
ENTRADA X REMANESCENTES 

2015 2017 % de evasão 

Administração 450 107 76,22 

Automação 50 5 90 

Informática 192 33 82,81 

Mecânica 42 6 85,71 
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CURSOS 
ENTRADA X REMANESCENTES 

2015 2017 % de evasão 

Meio ambiente 390 74 81,03 

Segurança do trabalho 747 235 68,54 

Telecomunicações 329 51 84,50 

Total 2.200 511 76,77 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.6 Avaliação dos polos segundo análise dos questionários do SAAS 

 

No CEFET/RJ as coletas iniciaram-se no primeiro semestre de 2014 e foram até o 

segundo semestre de 2016, com uma participação instável dos estudantes ao longo desses seis 

semestres, partindo de 90 respondentes em 2014/1 e terminando com 203 em 2016/2, tendo o 

ápice de participação em 2015/2, com 440 estudantes respondentes, conforme o gráfico 12. 

 

Gráfico 122 – Participação dos estudantes nas pesquisas realizadas pelo SAAS durante seis 

semestres, de 2014/1 a 2016/2, foco polo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Em 2014/1, 47,8% dos estudantes indicaram que as instalações do polo, como um todo, 
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61,5% (2015/1), 50,5% (2015/2), 49,7% (2016/1) e 49,8% (2016/2). 

 

4.7 Evolução do curso técnico de Segurança do Trabalho ao longo dos anos 

 

O curso técnico de Segurança do Trabalho, na modalidade EaD do CEFET/RJ, iniciou 

em 2009 tendo sido oferecido em apenas cinco polos: Campos, Engenheiro Paulo de Frontin, 

Pinheiral, Resende e São José do Vale do Rio Preto.  A próxima oferta ocorreu em 2011, 

replicando os mesmo polos.  2013 ofertou a 3ª turma, com novos polos e a exclusão de outros, 

totalizando 13 polos: Angra, Cantagalo, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Itaocara, 

Friburgo, Nova Iguaçu, Pinheiral, Piraí, Pádua, São José do Vale do Rio Preto e Valença.   

No ano seguinte, entre algumas danças da cadeira, como o retorno de Campos e a não-

oferta em Engenheiro Paulo de Frontin, e o acréscimo de alguns polos, passou-se a ter 15 polos: 

Angra, Campos, Cantagalo, Itaguaí, Itaocara, Maracanã, Miguel Pereira, Friburgo, Nova 

Iguaçu, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Pádua, São José do Vale do Rio Preto e Valença.  2015 foi 

a última turma do e-Tec e Segurança do Trabalho foi ofertada mais uma vez em 15 polos, mas 

não exatamente nos mesmos do ano anterior: Búzios, Carapebus, Carmo, Itabapoana, 

Cachoeiras de Macacu, Maracanã, Mendes, Lajes do Muriaé, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, 

Porto Real, Santa Maria Madalena, São Fidélis, Sapucaia e Três Rios. 

Foi um curso que ao longo desses cinco anos de oferta passou por 31 diferentes polos 

mas, como um ponto sozinho não faz uma curva, os polos que só tiveram uma oferta foram 

excluídos. O quadro 9 foi utilizado para a elaboração do gráfico 13, que tentará ilustrar a 

evolução desse percentual de alunos evadidos ou reprovados. Para não utilizar casas decimais, 

os valores foram arredondados. 

 

Quadro 9 – Percentual de evadidos nos polos que ofertaram o curso de Segurança do 

Trabalho em pelo menos duas turmas 

POLOS 2009 2011 2013 2014 2015 

ANGRA   63 65  

CAMPOS 76 64  75  

CANTAGALO   53 66  

EPF 62 44 69   

FRIBURGO   36 41  
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POLOS 2009 2011 2013 2014 2015 

ITAGUAÍ   61 65  

ITAOCARA   48 93  

MARACANÃ    71 86 

NOVA 

IGUAÇU 
  58 76  

PÁDUA   72 63  

PETRÓPOLIS   46 67  

PINHEIRAL 76 78 67 70  

PIRAÍ   65 86  

RESENDE 88 72    

SJVRP 58 66 69 74  

VALENÇA   46 63  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 133 – Percentual de não-concluintes do curso de Segurança do Trabalho ao longo dos 

5 anos de oferta 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O gráfico 14 apresenta a evolução do percentual de concluintes do curso técnico de 

Segurança do Trabalho, na modalidade EaD, dos polos que iniciaram em 2009.  
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Gráfico 144 – Percentual de Concluintes de Segurança do Trabalho nos polos que tiveram 

oferta desde 2009 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.8 Análise Crítica do Estudo 

Precisa-se aperfeiçoar as práticas pedagógicas para contemplar um ensino promotor 

de inclusão digital e social.  O papel do tutor, por exemplo, deve ser o de um educador, 

supervisor e parceiro dos alunos, promovendo momentos de estudos coletivos e atividades 

extracurriculares. 

O objetivo geral dessa dissertação foi levantar dados do EaD para dar continuidade do 

e-Tec na instituição, assim como verificar quais cursos tiveram maior êxito, desde a primeira 

oferta em 2009, pesquisando-se as razões que levaram aos destaques positivos (maior 

percentual de formandos) e negativos (maior percentual de abandono ou reprovação).  Como 

quatro dos sete cursos oferecidos pela instituição só tiveram uma turma, em 2015, não foi 

possível traçar um comparativo em relação às demais ofertas. 

Escolheu-se o curso de Segurança do Trabalho para que seus polos fossem analisados, 

por ter sido um curso oferecido em todos os anos.  Após toda a problemática da pesquisa ter 

sido analisada e estudada a fundo, foi possível ao menos tentar responder às questões da 

pesquisa e sugerir um rumo para novos trabalhos na área, a fim de que a oferta de EaD seja 

retomada e os cursos possam ser ainda mais aprimorados. 
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4.8.1 Os cursos oferecidos estão bem localizados, de acordo com a demanda de cada 

município? 

Segurança do Trabalho foi o único curso ofertado desde 2009 e, conforme resposta dos 

questionários, foco polo, existem polos que poderiam ser mais explorados em relação ao que 

sua região oferece de indústrias ou empresas que lá estão instaladas e demandam de mão de 

obra.  A tabela 5 forneceu uma visão dos alunos ativos de cada curso, separados por polos.  

Pensou-se em fornecer, como anexos, o resultado dos questionários do SAAS com a opinião 

dos alunos de cada curso, separados por polo, a fim de facilitar a análise do curso desde a 

infraestrutura do polo e avaliação do currículo do curso até a eficácia da coordenação, passando 

pela autoanálise do próprio corpo discente, mas isso geraria 140 páginas de anexos; então essa 

ideia foi abortada. 

Fazendo-se uma análise da última oferta, 2015, pois foi a mais completa, em Angra 

dos Reis foram oferecidos dois cursos, Meio Ambiente e Telecomunicações, e ambos vão 

finalizar com um baixo aproveitamento: 18% e 8%, respectivamente. Como pode-se verificar 

na tabela 6, a evasão no curso de Meio Ambiente está dentro da média geral, que foi de 81,03%, 

mas em Telecom superou a média de 84,5%.   

A Uned de Angra dos Reis foi inaugurada em 2010 e, de acordo com o diretor-geral 

do CEFET/RJ na época, Prof. Miguel Badenes, antes da implantação de qualquer unidade do 

CEFET é feito um estudo da região, e para o curso presencial de Angra foi detectada a 

necessidade do curso de Mecânica, demanda essa oriunda da área Eletronuclear e das indústrias 

naval e de petróleo.  Talvez se o curso a distância seguisse essa linha teria tido mais êxito. Caso 

o e-Tec volte à instituição, fica a sugestão de implantação do curso de Petróleo e Gás, que 

atenderia com eficácia a necessidade de mão de obra das empresas instaladas na região. 

Os polos de Armação de Búzios, Carapebus, Carmo, Cachoeiras de Macacu, Lages de 

Muriaé, Paraíba do Sul, Porto Real, Santa Maria Madalena, São Fidélis, Sapucaia e Três Rios 

foram contemplados com apenas um curso, de Segurança do Trabalho.  Desses, o polo que se 

saiu melhor foi o de Três Rio, com uma taxa de retenção de 54,9% superando, e muito, a média 

de 31,46% dos 15 polos onde esse curso é oferecido, mostrando que o curso técnico de 

Segurança do Trabalho foi uma escolha acertada para a região. 

Búzios e Macacu ocupam o 2º lugar no ranking, com um percentual de 42% de alunos 

ativos no curso de Segurança do Trabalho.  A primeira, por ser uma cidade com sua economia 

fortemente ligada ao turismo e ao turismo de negócios e convenções, um curso técnico voltado 

para essa área seria muito útil.  Sem falar que esse polo acaba absorvendo a demanda das outras 
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cidades da Região dos Lagos, como Arraial do Cabo e Cabo Frio.  Em Cachoeiras de Macacu 

apenas oito estudantes de Segurança do Trabalho responderam ao questionário do SAAS e 

todos acreditam que os professores são experientes e utilizam de forma eficiente os recursos do 

EaD. 

Já em Carapebus apenas 18% dos alunos irão cursar o último semestre do curso de 

Segurança do Trabalho.  A cidade é vizinha de Macaé, o que torna atrativa a implantação de 

um curso técnico de Petróleo e Gás, além de manter o de Segurança do Trabalho, pois esse 

profissional é necessário em qualquer setor da economia.  Por ser uma região praiana e turística, 

poderia haver investimentos em cursos ligados ao ramo da hotelaria. 

Em Carmo, 75% dos estudantes de Segurança do Trabalho responderam ao 

questionário do SAAS e, destes, 100% concorda que o currículo do curso é adequado ao 

mercado e que a carga horária presencial tem sido adequada para o desenvolvimento de 

atividades no polo.  Apenas 12 dos 50 alunos inicialmente matriculados chegaram ao último 

período. Analisando as respostas do questionário, tem-se que 44,4% teve algum tipo de 

dificuldade em acessar computador com internet fora do polo e que 33,3% não se dedicou o 

bastante ao curso. 

Campos dos Goytacazes, Engenheiro Paulo de Frontin, Santo Antônio de Pádua e 

Valença ofereceram apenas o curso de Meio Ambiente. Destes quatro cursos, o que melhor se 

destacou foi Pádua, que conseguiu segurar até o último semestre 30,77% de seus alunos iniciais.   

Campos, que possui o 2º maior PIB Industrial do país9, ficou com 20,83% dos alunos 

iniciais. Das sete usinas de açúcar e álcool do estado, seis estão em Campos.  Portanto, um curso 

técnico de açúcar e álcool atenderia esse nicho da economia. Outra sugestão de curso técnico 

para essa região seria o de Petróleo e Gás, por a cidade ser a maior produtora de petróleo 

do Brasil.  Já Paulo de Frontin e Valença transitaram pela média do curso, sem grandes 

destaques. 

Cantagalo, Itaocara, Nova Friburgo, Pinheiral e São José do Vale do Rio Preto só 

ofereceram o técnico em Administração.  Em Cantagalo, 24% de seus alunos ainda estavam 

ativos no início de 2017, ficando dentro da média do curso. Administração é o típico curso 

curinga, onde em qualquer região será inserido, por ter uma forte solicitação do mercado, em 

qualquer indústria ou comércio. Este curso, portanto, é o ideal para ser oferecido em uma cidade 

como Cantagalo, pequena e com poucos atrativos econômicos para o estado. 

Os polos de São Francisco de Itabapoana e Mendes disponibilizaram os cursos de 

                                                           
9 O setor industrial de Campos é o segundo maior do país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
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Segurança do Trabalho e Telecomunicações, sendo que em Itabapoana, Telecom teve um 

rendimento inferior, levando ao último semestre apenas 16% de seus alunos iniciais, contra os 

20,41% de Segurança do Trabalho. Trata-se de uma cidade litorânea possuindo, inclusive, praia 

com águas consideradas medicinais, o que atrai inúmeros turistas. Visto que o curso de 

Telecomunicações não teve um bom rendimento, poder-se-ia estudar a possibilidade de 

implantação de cursos voltados ao turismo e lazer. 

A Uned de Itaguaí ministrou os cursos técnicos a distância de Administração e 

Informática, sendo que em Administração a média de alunos que chegaram ao final do curso 

foi superada em 20,22%, pois 44% deles cursaram o último semestre.  A agropecuária é um 

forte setor da economia da cidade, o que torna a implantação de cursos técnicos em 

Agroecologia ou Agronegócio uma acertada escolha de investimento para a educação a 

distância. 

No campus Maracanã, sede do CEFET/RJ, foram oferecidos os seguintes cursos (com 

os respectivos percentuais de alunos ativos): Administração (22%), Meio Ambiente (12%) e 

Segurança do Trabalho (14%).  Meio Ambiente é o único curso que é oferecido apenas na 

modalidade a distância por este campus.  Os outros dois também existem presencialmente, 

inclusive no pós-médio, com uma procura semelhante no que concerne ao perfil dos inscritos.  

Talvez isso justifique a taxa de retenção bem inferior à média do curso, no caso de Segurança 

do Trabalho. 

Miguel Pereira proporcionou à região a oportunidade de se qualificar nos cursos de 

Informática, Meio ambiente ou Telecomunicações, mas todos os três tiveram um rendimento 

aquém do esperado, levando ao último semestre os seguintes percentuais de alunos: 11,90%, 

7,14% e 7,32%, respectivamente. 

 

4.8.2 Cursos X Evasão.  Há distinção entre os polos? 

 

Nas ofertas de 2009 e 2011 não foi possível fazer um comparativo, pois só existia o 

curso de Segurança do Trabalho. A partir de 2013 os cursos de Informática e Telecomunicações 

foram criados, mas até 2015 só eram ofertados no polo de Nova Iguaçu. Em 2013, dos três 

cursos existentes, o que mais houve evasão ou reprovação foi o curso de Informática, com 92% 

de evadidos e reprovados (25 alunos inscritos e dois concluintes), seguido de 

Telecomunicações, com 86,36% (22 alunos matriculados e três concluintes). 

Dos 13 polos que ofertaram o curso de Segurança do Trabalho em 2013, o que pior 
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desempenho teve foi o de Santo Antônio de Pádua, com 72,09% de evadidos e reprovados.  No 

polo onde os outros dois cursos – Informática e Telecomunicações - foram ofertados, Nova 

Iguaçu, Segurança do Trabalho teve uma taxa de evasão de 57,58%.  Mas a taxa real de evadidos 

do curso, em todos os polos, foi de 58,51%, pois entraram 470 alunos e só concluíram 195.  

No ano seguinte, 2014, o ranking dos cursos mais evadidos se manteve, com 

Informática em primeiro lugar, apresentando uma taxa de evasão / reprovação de 80,95% (dos 

21 alunos matriculados, quatro concluíram), seguida de Telecomunicações, onde dois, dos sete 

alunos matriculados concluíram o curso, gerando uma taxa de evasão de 71,43% e, por fim, 

ficou Segurança do Trabalho, com 68,51% dos alunos matriculados reprovados ou evadidos 

(entraram 597, terminaram 188).   

Lembrando que mais uma vez Informática e Telecom em 2014 só foram ofertados em 

Nova Iguaçu, onde Segurança do Trabalho teve uma taxa de evasão de 75,76% superando, nesse 

polo, o curso de Telecomunicações.  E, dos 15 polos onde teve Segurança do Trabalho, Itaocara 

foi o que apresentou o maior índice de fracasso escolar: 92,86%. Ou seja, Segurança do 

Trabalho pode até ter sido o 3º curso mais evadido, mas em determinados polos chegou a 

superar os outros dois cursos que a instituição ofereceu em 2014.  O gráfico 15 ilustra esses 

resultados. 

 

Gráfico 155 – Percentual de evadidos nos três cursos ofertados em 2013 e 2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Em 2015, novos cursos foram criados, totalizando sete.  Conforme a tabela 6, o curso 

que mais teve alunos evadidos ou reprovados foi Automação, onde dos 50 alunos ingressantes, 
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apenas cinco se formaram, totalizando um percentual de 90%.  A explicação para tal feito, como 

já comentado, foi devido à dificuldade do curso, além de ter sido o primeiro ano a implementar 

Automação e, por conseguinte, as dificuldades inerentes a uma estreia ainda não terem tido 

tempo de serem ajustadas.  Automação e Mecânica só foram oferecidos no polo de Nova 

Iguaçu. 

Mecânica, como era de se esperar, ficou em segundo lugar no ranking dos cursos com 

maior evasão ou reprovação de 2015: 85,71% se desligou do curso ao longo de sua duração, 

formando seis, dos 42 alunos ingressantes. As disciplinas cobradas no curso de mecânica, 

voltado para a fabricação mecânica (fundição, usinagem, solda, prensa, etc.) não tendo nada a 

ver com a mecânica de automóveis, levou muitos alunos a desistir, não conseguindo 

acompanhar o ritmo do curso que exigia, também, uma participação presencial maior que a dos 

outros cursos, por conta dos laboratórios. No EaD de Mecânica, os alunos eram cobrados a 

comparecer semanalmente aos polos. 

O terceiro curso com maior evasão foi Telecomunicações, com 84,50%; entraram 329 

alunos e só concluíram 51. Este curso foi oferecido em oito polos, com os seguintes percentuais 

de evasão: Angra dos Reis (92%), Itabapoana (84%), Mendes (85,71%), Miguel Pereira 

(92,68%), Nova Iguaçu (87,18%), Paty do Alferes (83,33%), Petrópolis (78,43%) e Piraí 

(71,80%). 

Ainda de acordo com a tabela 6, Informática ficou em quarto lugar, com 82,81% dos 

alunos matriculados tendo sido reprovados ou desistido do curso, com a seguinte distribuição, 

de acordo com os polos onde este curso foi ofertado: Itaguaí (73,47%), Miguel Pereira 

(88,10%), Nova Iguaçu (80%) e Piraí (90,20%).  5º, 6º e 7º lugares ficaram, respectivamente, 

com os seguintes cursos: Meio Ambiente (81,03%), Administração (76,22%) e Segurança do 

Trabalho (68,54%).   

No gráfico 16, ilustra-se um comparativo entre os sete cursos de 2015. 

 



81 
 

 

Gráfico 166 – Percentual de evasão nos sete cursos de EaD da oferta de 2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.8.3 Avaliação dos Questionários pelos Estudantes 

 

 Foco Curso 

Os resultados dos questionários do SAAS respondidos pelos estudantes, foco curso, 

de 2014/1 a 2016/2 encontram-se nos anexos E a J. Nesses seis semestres de coletas, os cursos 

tiveram boas avaliações. Pelo menos 61% dos estudantes achou que o curso possuía disciplinas 

integradas em conteúdos e temas e no máximo 5,9% sugeriu que o currículo do curso deveria 

ser revisto urgentemente.  

 

 Foco Polo 

Os resultados dos questionários do SAAS respondidos pelos estudantes, foco polo, de 

2014/1 a 2016/2 encontram-se nos anexos K a P.  Foram seis semestres de coletas e em relação 

aos polos os estudantes tiveram, sim, questionamentos relevantes. Desde a primeira coleta 

realizada, grande parte dos estudantes apontou que as instalações dos polos deveriam ser 

melhoradas mas, por tratar-se de convênios feitos geralmente com as prefeituras das cidades, o 
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CEFET/RJ não tinha como intervir, e a insatisfação permaneceu. 

Desde 2011 passou a ser uma condição para implantação do polo que o espaço 

fornecesse um laboratório de informática que absorvesse a demanda dos alunos matriculados. 

Antes de fecharem o convênio, era feita uma vistoria no local pelos coordenadores geral e 

adjunto. E, ao longo do curso, o próprio MEC fazia a avaliação, da seguinte forma: uma equipa 

de cinco bolsistas, de estados diferentes dos que seriam vistoriados, era formada para 

analisarem toda a infraestrutura dos polos. O próprio coordenador-geral do e-Tec no 

CEFET/RJ, Prof. Mauro Godinho, fez parte de uma dessas comissões e vistoriou um polo no 

Pará, onde o acesso era feito de canoa. 

 

4.8.4 Evolução do curso técnico de Segurança do Trabalho, modalidade EaD, de 2009 a 

2015 

 

Segurança do Trabalho foi o único curso oferecido em todas as turmas do e-Tec no 

CEFET/RJ desde a implantação dessa modalidade de ensino, em 2009.  Foram cinco turmas, 

chegando a 15 polos, em 2015.  Utilizando as tabelas de 1 a 5, pode-se elaborar um novo quadro 

10, que será ilustrada pelo gráfico 17, onde pode-se observar a evolução geral deste curso, de 

2009 a 2015. 

 

Quadro 10 – Percentual de estudantes evadidos ou reprovados no curso técnico de Segurança 

do Trabalho do CEFET/RJ, modalidade EaD, de 2009 a 2015 

SEGURANÇA DO TRABALHO – Evadidos ou Reprovados 

2009 72% 

2011 64,80% 

2013 58,51% 

2014 68,51% 

2015 68,54% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Gráfico 177 – Evolução do Percentual de estudantes evadidos ou reprovados no curso técnico 

de Segurança do Trabalho do CEFET/RJ, modalidade EaD, de 2009 a 2015 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O ano de maior evasão foi o primeiro, em 2009, onde 72% dos alunos matriculados 

não terminaram o curso.  Em 2011, esse índice caiu pouco mais de 7%, tendo seu melhor 

resultado em 2013, com 41,49% de estudantes conseguindo seu diploma.  Nas duas últimas 

ofertas a taxa de evasão manteve-se constante em 68,5%. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os alunos de EaD que não esperam facilidades, mas trabalho duro, conseguem notar a 

qualidade do curso.  Com disciplina e força de vontade é possível aprender muito.  Espera-se 

que com os esclarecimentos dessa dissertação possa haver menos preconceito com essa 

modalidade de ensino, por ainda ser uma ferramenta muito nova na forma de educar.  Para 

aproveitar tudo o que o curso tem a oferecer, os estudantes devem ser maduros e disciplinados, 

pois já não dependem diretamente do professor, o que acaba transformando-os em cidadãos 

mais responsáveis, intelectualmente autônomos; um estudante de EaD torna-se pesquisador, 

autônomo, um ávido leitor. 

A quantidade de alunos do EaD no CEFET/RJ é equilibrada entre os dois sexos. A 

maioria declara-se branca, solteiro, sem filhos, residente da região urbana. A quantidade dos 

que residem com os pais se equilibra com os que moram com o companheiro ou cônjuge.  O 

contingente dos que somente estudavam se equiparava aos que trabalhava em empresa privada.  

A maior parte cursou o Ensino Fundamental e Médio todo em escola pública e reside na mesma 

cidade do polo.  Em geral, os estudantes de ambas as ofertas levam menos de 30 minutos para 

chegar ao polo.   

Mais da metade dos estudantes em ambas as ofertas escolheu um curso divergente da 

atual área de atuação e pretendem atuar nessa nova área ao término dos estudos, tendo uma 

esperança de progressão de vida para a grande maioria dos respondentes.  

A metodologia aplicada baseou-se na revisão da literatura, em busca de artigos, 

dissertações e teses que elucidassem a forma de como conduzir a pesquisa, sustentando o tema 

com propriedade.  O autor que mais contribuiu para esse feito foi Renato Cislaghi que, com sua 

vasta publicação de artigos sobre o EaD e o SAAS, foi essencial para auxiliar na reflexão 

necessária à construção do conhecimento.  O estudo de caso utilizou a abordagem Survey 

descritiva por meio de um instrumento de pesquisa com método quantitativo.  

Após analisar tudo o que foi discutido nos itens 4.8.1 e 4.8.2, chegou-se à conclusão 

de que há polos onde não existe oferta de cursos que teriam demanda regional, e existe mercado 

para a criação de novos cursos de EaD, como Petróleo e Gás, que seria facilmente absorvido na 

Uned de Angra dos Reis e nos polos de Campus e Carapebus.  Segurança do Trabalho foi o 

único curso com bom desempenho geral e mostrou-se eficaz em qualquer região em que foi 

inserido.  Administração, por ser um curso técnico com demanda em todo setor da economia, 

também pode ser ampliado a todos os polos. 
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Em polos interioranos, como Itaocara e Itaguaí, por exemplo, cursos voltados ao setor 

agropecuários poderiam ser criados.  Polos que oferecem os mesmos cursos no ensino 

presencial tiveram uma taxa de evasão ou reprovação maior, como no Maracanã.  E há polo, 

como Miguel Pereira, onde desde sua inauguração, em 2014, o rendimento é muito aquém do 

esperado, em todos os três cursos lá oferecidos. 

Houve, sim, distinção entre os polos e cursos no que concerne à taxa de evasão.  O 

mesmo curso teve rendimentos diversos, de acordo com a sua localização.  Em 2013 e 2014 o 

curso com maior evasão foi Informática.  Em 2015, o curso que mais teve alunos evadidos ou 

reprovados foi Automação.  O curso de Segurança do Trabalho foi o que mais formou técnicos 

desde a implantação do e-Tec no Cefet/RJ, em 2009, mantendo uma taxa de retenção constante 

ao longo dos anos. 

Em relação à avaliação dos questionários do SAAS pelos estudantes, foram atribuídas 

boas notas ao curso e, se existiam fragilidades, os alunos não perceberam encontrando-se, em 

sua maioria, motivados a concluir o curso.  Já ao avaliarem os polos foram levantadas questões 

pertinentes, como instalações precárias. 

 

 

5.1 Sugestões Para Futuras Pesquisas 

 

Como tanto o êxito quanto o fracasso de muitos polos foram atribuídos, em grande 

parte, ao comprometimento da equipe diretamente envolvida com o processo, principalmente 

os tutores presenciais, trata-se de um problema de capacitação desses bolsistas, o que a 

instituição pode, e deve, investir, com o propósito de aprimorar essa atuação, estimulando-os a 

desenvolver suas competências ao máximo. Como sugestão de ação efetiva, propõe-se o 

incentivo aos debates entre os novos contratados e aqueles que se destacaram em suas funções, 

organizando-se palestras antes do início de cada oferta. 

Mas em virtude de ter trabalhado com uma temática abrangente, onde fatores humanos 

e geográficos coadunam para o êxito da implantação de um novo curso, é necessário que essa 

obra se perpetue, não parando aqui a pesquisa.  Espera-se que esta dissertação venha contribuir 

com futuros trabalhos na área de educação técnica a distância. Aos novos pesquisadores sugere-

se um aprofundamento nas questões humanas que envolvem o e-Tec, como a influência de 

todos os envolvidos, do tutor a distância até o coordenador geral, no sucesso ou fracasso de 

retenção de alunos.  

Nessa pesquisa, através de entrevistas com o coordenador geral adjunto do e-Tec no 
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CEFET/RJ, Alexandre Martinez dos Santos, e a coordenadora do curso EaD de Segurança do 

Trabalho, Myrna da Cunha, concluiu-se que polos como o de Nova Friburgo tiveram um alto 

índice de formandos muito graças ao trabalho do tutor presencial.  A trajetória dos egressos 

também é passível de investigação, desde a quantidade de alunos que conseguiram estágio até 

a colocação profissional dos formandos, visto que os concluintes de cursos a distância recebem 

seus diplomas sem nada que os diferencie dos alunos presenciais; isso é uma determinação do 

MEC, para que não haja distinção e, por conseguinte, discriminação. 

Entre 2003 e 2007 o MEC colheu dados de 2.657 egressos dos cursos técnicos de nível 

médio, em 153 instituições federais de educação profissional e tecnológica, e elaborou um 

Banco de Dados contendo 72.657 registros, por amostragem, utilizando o intervalo de confiança 

de 95%.  A conclusão mais relevante foi a empregabilidade de 72% desses egressos, onde 34% 

apenas trabalham e os outros 38% além de trabalhar, também estuda.  Totalmente fora do 

mercado de trabalho estão apenas 7% dos entrevistados. 

Sendo assim, faz-se necessário o levantamento da colocação profissional dos egressos, 

se eles não possuem lacunas que os deixam inseguros na hora de se candidatar a determinadas 

vagas de emprego.  Teriam eles alguma dificuldade para conseguir estágio? Encontraram 

dificuldades que advêm de falhas do curso?  No anexo A encontra-se a relação de alunos 

concluintes do EaD do CEFET/RJ que já conseguiram estágio, ou que estão cursando a 

disciplina Estágio Supervisionado. 

Outro tema interessante a ser explorado é o EaD no sistema prisional, que o CEFET/RJ 

implantou em 2012, de forma pioneira no país, mas que por questões políticas não foi possível 

dar continuidade.  Houve uma mudança na SEAP – Secretaria Estadual de Administração 

Penitenciária – e deveria haver novas negociações para a continuidade do trabalho, mas com o 

advento da crise financeira que assolou o país, o projeto foi suspenso.
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