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6 – AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

  

 A CPA tem buscado avaliar os serviços educacionais ofertados pela Gestão de Educação a 

Distância – GEAD criando questões que visam contemplar as especificidades da oferta, trazendo 

resultados variados e que contemplam os aspectos do curso, a proposta pedagógica e gerencial. 

Ofertando aos envolvidos a condição de posicionamento crítico e reflexivo e trazendo para a 

Gestão da IES a condição de rever caminhos e práticas em vista da ampliação da qualidade inerente 

a oferta.  

 Por esse caminho, no ano de 2018 foram realizadas reuniões com os gestores da EAD para, 

coletivamente, elaborar questões que contemplem a Unidade, a realidade dos cursos, a expectativa 

discente e a qualidade da oferta. Assim, no primeiro semestre foi disponibilizada as primeiras 

avaliações via sistema acadêmico, resultando em baixa adesão, não permitindo a análise dos 

resultados.  Frente a tal situação, a CPA decidiu que no segundo semestre a avaliação seria 

repetida, porém de forma manual, utilizando para a isto um formulário físico preenchido no 

primeiro encontro presencial do semestre. 

 Assim, abaixo, apresentam-se os resultados das pesquisas realizadas, começando pela 

Avaliação de Coordenadores – EAD. Vale ressaltar que os dados, nesses casos, foram obtidos com 

o auxílio do Software SPSS. 

 

Estatísticas descritivas 

QUESTÕES N Média Desvio padrão 

Divulga e incentiva a participação do aluno nas atividades referentes 

ao curso (estágios, semana acadêmica, nivelamento, extensão, 

monitoria, iniciação científica)? 

179 3,89 1,161 

Tem dado as orientações necessárias para o desempenho do aluno no 

curso? 

196 3,92 1,233 

Ajuda na resolução de problema entre professor e aluno? 184 3,90 1,212 

No horário estabelecido se encontra disponível e acessível aos alunos 

do curso? 

193 4,00 1,212 

É solícito (atende) às dúvidas e sugestões dos alunos? 195 4,11 1,088 

Acompanha regularmente o desempenho dos alunos no ambiente 

virtual? 

193 3,84 1,244 
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 Da mesma forma, abaixo apresentam-se os resultados de tal avaliação por curso. Percebe-

se que em alguns deles, a frequência de participação foi abaixo do esperado. 

Avaliação de Coordenadores por Curso 
Avaliação Geral 

Média Desvio padrão Contagem 

CURSO 

ADMINISTRACAO - GEAD 4,24 ,83 25 

ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS - GEAD 

3,61 1,34 3 

ENGENHARIA CIVIL - GEAD 3,87 ,93 37 

FISICA - GEAD 4,04 1,65 5 

GASTRONOMIA - EAD 2,95 1,38 18 

GESTAO COMERCIAL - GEAD 4,33 ,61 6 

GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - GEAD 4,37 ,73 5 

LETRAS - PORTUGUES - GEAD 4,53 ,93 6 

LETRAS - PORTUGUES - INGLES - GEAD 4,33 ,24 2 

LOGISTICA - GEAD 3,67 1,01 6 

MARKETING - GEAD 5,00 . 1 

MATEMATICA - GEAD 4,52 ,33 8 

MUSICA - GEAD 3,48 1,04 6 

PEDAGOGIA - GEAD 4,00 ,98 38 

PROCESSOS GERENCIAIS - GEAD 3,87 1,00 31 

SISTEMAS DE INFORMACAO - GEAD 3,87 1,63 3 

 

 Levando em consideração que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVAs são 

acompanhadas por professores/tutores, tutores de conteúdo e tutores de turma foram apresentados 

as seguintes questões para contemplar as peculiaridades dos acompanhamentos.  

 No quadro abaixo, apresentam-se as questões que se referem ao tutor, ou seja, aqueles que 

atuam no ambiente, possuem formação na área do curso/disciplina e que auxiliam o professor 

conteudista na condução da disciplina.  

 

Estatísticas descritivas 

Avaliação de Tutor - EAD 
N Média Desvio 

padrão 
O tutor/professor corrige as atividades online dentro do prazo 

estipulado (15 dias)? 

465 4,35 1,032 

As respostas do tutor/professor são respondidas no prazo máximo de 

72 horas? 

455 4,32 1,061 
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O tutor/professor estimula o aluno a realizar as atividades online? 463 4,38 1,038 

O tutor/professor é cortês e amigável em sua interação com os 

alunos? 

463 4,41 1,041 

O tutor/professor informa regularmente sobre a proximidade dos 

vencimentos das atividades? 

462 4,27 1,106 

O tutor/professor é claro em suas respostas quando questionado? 454 4,17 1,185 

O tutor/professor é importante no meu aprendizado da disciplina? 460 4,30 1,122 

O tutor/professor auxilia os alunos em situações/problemas não 

relacionadas ao conteúdo da disciplina? 

453 4,23 1,176 

O tutor/professor conhece profundamente todas as ferramentas do 

ambiente virtual? 

463 4,32 1,127 

O tutor/professor dá feedbacks aos alunos de forma completa e 

construtiva? 

459 4,27 1,083 

 

 

 Por sua vez, o quadro abaixo contempla a avaliação dos professores conteudistas.  

 

Estatísticas descritivas 

Avaliação Professores/conteudistas EAD 
N Média Desvio 

padrão 

As aulas gravadas têm coerência com o guia de estudos da 

disciplina? 

490 4,31 1,039 

O guia de estudos é coerente com as atividades e avaliações 

aplicadas? 

487 4,25 1,043 

As aulas gravadas seguem a mesma ordem das unidades do guia de 

estudos? 

488 4,45 ,968 

O professor-autor domina o conteúdo que leciona? 489 4,39 1,064 

As atividades relacionam a teoria com a prática profissional? 486 4,21 1,138 

As atividades na sala virtual são estimulantes para o aprendizado? 480 4,08 1,210 

As avaliações presenciais são condizentes com o que é apresentado 

no ambiente virtual de aprendizagem (aulas e atividades)? 

485 4,26 1,121 

As avaliações presenciais são condizentes com o que é apresentado 

no ambiente virtual de aprendizagem (aulas e atividades)? 

486 4,25 1,114 

 

Percebe-se o percentual elevado de satisfação dos alunos, evidenciados pela média que 

ultrapassa 4 (quatro) pontos. As perguntas buscaram compreender desde Guias de Estudos, Vídeo-

aulas, Atividades e demais materiais que proporcionam a condução pedagógica dos cursos, se 

relacionando com a prática profissional.  

Outra enquete procurou identificar a estrutura dos Polos de apoio e, novamente, resgatou 

a percepção quanto aos Guias de Estudos e vídeos-aulas.  

Estatísticas descritivas 
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Avaliação de Material e Polo 
N Média Desvio 

padrão 
A explicação do conteúdo, nas aulas gravadas, prende minha 

atenção? 
197 3,50 1,296 

O polo sempre está aberto para atendimento ao aluno? 189 4,20 1,172 

A equipe de atendimento no polo é cortês e amigável? 187 4,37 1,025 

Nos encontros presenciais, encontro o polo limpo e com boa 

estrutura para realização das provas e atividades interdisciplinares? 
200 4,68 ,819 

A equipe do polo sempre orienta em relação às atividades do 

curso? 
190 4,23 1,087 

A equipe do polo se relaciona comigo constantemente, buscando 

saber da minha satisfação em relação ao curso? 
191 3,31 1,359 

O guia de estudos é bem editado, com ilustrações, exemplos e 

linguagem dialogal? 
198 3,82 1,232 

O conteúdo do guia de estudos contempla a matéria proposta para 

a disciplina? 
198 3,99 1,076 

As aulas gravadas têm boa qualidade de som e vídeo? 196 3,90 1,121 

 

 Percebe-se, de maneira geral a aprovação por parte dos alunos, merecendo atenção a 

necessidade de ampliar a relação entre os polos e os alunos, proporcionando a compreensão do 

acompanhamento dado.   

   


