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RESUMO
A educação a distância é uma realidade presente no atual cenário globalizado e
competitivo organizacional. 0 crescimento da utilização da educação a distância
pelas empresas brasileiras, bem como pelas instituições de ensino superior vem
ocorrendo mediante influência de variáveis consideradas de extrema importância,
tais como: acesso as novas tecnologias; a interatividade entre estudante e
instituição; a quebra de resistência dos usuários, que anteriormente não aceitavam
este método de ensino; e a diminuição dos custos de material e estrutura Tais
variáveis tendem a influenciar diretamente a oferta de cursos voltados para as
necessidades empresariais e somente atingirão a excelência com um bom
planejamento do programa Nesse sentido, parte-se da premissa que a empresa
interessada em realizar cursos a distância deverá possuir uma estrutura condizente
com a finalidade do seu projeto, assim como equipamentos e tecnologia adequados,
uma equipe técnica formada por professores para a criação dos materiais e das
aulas, assim como uma equipe de suporte, neste caso os tutores, previamente
capacitados para exercer a atividade. A intersecção das variáveis ora mencionadas
com a estrutura necessária faz com que os gestores se deparem com um desafio
impar para alcançar o sucesso dos seus cursos a distância: para conseguir um
desempenho efi ciente dos agentes envolvidos internamente com o curso, as
atividades condizentes com cada função devem ser cuidadosamente analisadas e
otimizadas continuadamente para que não aconteça uma queda na performance. A
padronização dos processos executados, vista como elemento influenciador da
qualidade em âmbito organizacional, deve ser objeto de grande relevância neste
processo, pois, como conseqüência do seu uso, o desempenho dos agentes
organizacionais se maximiza e pode-se obter a redução de tempo e custos. Nesse
sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar o Curso de Graduação em
Administração oferecido pelo Departamento de Ciências da Administração da
Universidade Federal de Santa Catarina, mais especi ficamente na área da tutoria,
que esta sendo ofertado à pessoas pertencentes a instituições públicas e privadas.
Quanto à metodologia, caracteriza-se como: descritiva, predominantemente
qualitativa, pesquisa-ação, bibliográfica e documental. As primeiras conclusões
deste estudo permitiram levantar os problemas comuns nas atividades
desenvolvidas pela tutoria, observar a influência da falta de padronização dos
procedimentos, o que possibilita um desempenho não satisfatório da atividade
exercida, bem como a necessidade de se mapear formalmente os processos de
trabalho no intuito de adequá-los a adoção dos procedimentos da ISO. Com a
inserção dos princípios da ISO, acredita-se que os resultados qualitativos de
atendimento realizados pela tutoria serão otimizados comparando-se aos atuais.

Palavras chave: Educação a Distância. ISO. Padronização. Processos. Qualidade.
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1. INTRODUÇÃO
Serão apresentados neste capitulo a contextualização do tema e o problema

do respectivo trabalho, os objetivos geral e específicos, a justi fi cativa em termos de
importância, originalidade e viabilidade, e a estrutura do mesmo.

1.1 Contextualização do tema
Ao se analisar o cenário sócio-econômico brasileiro, observa-se uma
sociedade em que os fatores experiência e qualificação profissional são requisitos
preponderantes na obtenção e/ou manutenção do emprego. A realidade percebida
do mercado de trabalho organizacional atual é de alta concorrência, poucas vagas e
um alto nível de qualificação.

Diante desta constatação, faz-se necessário que as

pessoas que pretendem manter-se competitivas no mercado realizem uma
constante atualização dos conhecimentos, visando adquirir maiores experiências e
habilidades. Dalmau (2001) complementa que devido à massificação ininterrupta da
informação vinda de várias localidades, as empresas necessitam de colaboradores

capazes de transformar estas informações em resultado organizacional, através da
capacitação e do aprendizado continuo.

Em

conseqüência

dessa busca por desenvolvimento, percebe-se a

necessidade da exploração desse nicho de mercado. Isso porque as empresas
estão inseridas neste contexto, tendo que alcançar as suas metas organizacionais

num ambiente altamente competitivo, necessitando cada vez mais de mão-de-obra
qualificada. Por meio deles a organização pode adquirir vantagem competitiva em
relação aos concorrentes, além da obtenção de melhores resultados. Desta forma,

as organizações buscam instituições educacionais que oferecem cursos técnicos, de
graduação, seqüenciais, de especialização, mestrado e doutorado, entre outros,

contribuindo com a atualização de seu funcionário e fortificando o !ago empregadoempresa. 0 aprendizado continuo não fortalece apenas este laço empregaticio, mas

pode garantir a inserção, quanto à permanência no mercado, conforme afirma
Sfredo (2007).

Apesar desta intenção de desenvolvimento há fatores que acarretam um
custo relativamente alto para a empresa. Tais custos podem ser: o corpo docente, o
material didático (preparação e distribuição), remunerações,

investimentos em
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imobilizado, investimento em tecnologia, além de transporte, estadia e alimentação
para um grupo de profissionais (se o curso for fora do ambiente da empresa), entre
outros. (ARETIO, 2002; BELLONI, 2003; LITWIN, 2001; LOBO, 2002; REIS, 1996)
No intuito de desenvolver o corpo de funcionários, cabe ressaltar que as
organizações devem fazer uma análise das alternativas para a oferta dos
programas. Os cursos podem ser oferecidos dentro da própria organização ou em
parceria com instituições de ensino. Além disso, pode se optar por oferecê-los na
forma presencial ou á distancia, dependendo dos objetivos que se queira atingir.
Contudo, a educação a distância (EaD) terá seu êxito se a tecnologia, a
metodologia e a estrutura estiverem em sincronia para proporcionar maior
efetividade ao programa que sera desenvolvido.
Com as novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC's), como a
televisão, informática e a internet, a educação a distância é um método de ensino
que vem crescendo constantemente no meio corporativo e profissionalizante
(ARETIO, 2002; BELLONI, 2003; LITVVIN, 2001;

LOBO, 2002; REIS, 1996). 0

crescimento da EaD nas organizações, no Brasil e no restante do mundo, apresenta
algumas variáveis importantes, tais como: a flexibilidade de tempo — considerado
como o principal fator para a inserção ao EaD; as novas tecnologias disponíveis —
que permitem ao usuário acesso aos conteúdos das aulas; a interatividade —
ocasionada pela tecnologia; o alcance proporcionado pela tecnologia, possibilitando
ao estudante estar em locais longínquos a instituição; quebra de resistências dos
usuários — que anteriormente viam este método de ensino como algo não funcional e
sem qualidade; além dos baixos custos que pode proporcionar, dependendo das
características do programa a ser estabelecido. (LOBO, 2002; REIS, 1996)
Ao optar por parceiras com instituições de ensino, as organizações devem
levar em conta se as metodologias, tecnologias e a estrutura utilizada estão
condizentes com a proposta que o programa visa oferecer. Principalmente quando
se refere a educação a distancia, os itens citados acima devem estar estruturados
de tal forma que confiram qualidade ao curso.
Para tanto, far-se-6 necessário destacar alguns pontos na hora de planejar o
curso e o programa à distancia que, segundo Brasil (2003), são
a. compromisso dos gestores — informar novas tecnologias em potencial para
ser utilizada na educação presencial ou à distância, identificar profissionais
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quali fi cados para atuar no projeto, buscar fi nanciamento para a infraestrutura, produção de materiais didáticos, entre outros;

b. desenho do projeto — deve proporcionar ao estudante referencial teóricoprático que auxilie no aprendizado e colabore na aquisição de competências.
0 desenho precisa estar vinculado às políticas, diretrizes e padrões de

qualidade determinados para cada curso especifico, e deve moldar-se a
população que se quer atingir;

a equipe profissional multidisciplinar — na educação a distância, os professores
necessitam se adaptar as novas tecnologias, linguagens e modos de
comunicação que a modalidade exige. Contudo, a instituição precisa dispor

de professores especializados, uma equipe para dar suporte no trabalho
politico-pedagógico do curso e profissionais de tecnologia;
d. comunicação e interação entre os agentes — fator predominante para garantir

a qualidade nos cursos de EaD. Os canais de comunicação devem ser
planejados de tal forma que possam garantir a confiabilidade e a troca das
informações;

e. recursos educacionais — definir e divulgar as midias a serem utilizadas no
curso, tais como: material impresso, video-aula, ambiente virtual,
videoconferência, entre outros;

f.

infra-estrutura de apoio — a utilização de tecnologias para garantir o bom
desempenho dos

recursos

educacionais,

tais

como: computadores,

equipamentos para videoconferência, internet, linhas telefônicas para o 0800
e fax, entre outros. Além disso, recursos humanos capacitados para dar

suporte ao estudante à distância.

Há também alguns elementos de nivel tecnológico que não devem ser
esquecidos, como a preparação de um ambiente virtual de aprendizagem que
proporciona maior interatividade entre estudante x estudante e estudante x
instituição, além de oferecer o acesso às informações e aos conteúdos das aulas.

Outras tecnologias como as video-aulas, videoconferência e teleconferência são
utilizadas com intuito de proporcionar maior interatividade entre professor

e

estudante.
Ao se analisar os recursos humanos dentre os elementos da infra-estrutura
de apoio, podem-se destacar a tutoria. Contudo, a sua preparação é de extrema
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importância para que o programa dê certo, pois a tutoria é quem estabelece uma
constante comunicação com o estudante à distancia. A comunicação entre ambos é
também um fator que precisa ser dado importância, pois, existe diferença entre o
passar da informação na forma pessoal e a por meio eletrônico, onde qualquer
palavra mal defi nida pode acarretar em erro de interpretação. Neste contexto, é
importante destacar que os tutores têm grande importância neste processo de
ensino, pois são eles que no decorrer do curso irão acompanhar os estudantes,
assim como, avaliá-los, fornecer feedbacks das suas atividades e das possíveis
dúvidas. Os tutores atuam junto com os estudantes a distância, e tem como dever
orientá-los e acompanhá-los no decorrer de seus estudos. Não dizendo como fazer
as atividades, mas norteá-lo a alcançar o objetivo desejado.
Ao analisar a tutoria em um âmbito geral faz-se necessário estabelecer
alguns padrões de ação durante a sua preparação. Tais padrões têm como objetivo
atribuir qualidade ao trabalho em que esta sendo feito, seja ele,

o passar da

informação ou até mesmo na forma de conduzir problemas eventuais que podem
surgir durante o andamento do programa.
A padronização dos processos, visando à qualidade, poderá trazer
benefícios tanto para a instituição quanto para os estudantes, tendo em vista que,
cada tutor tem seu conhecimento, habilidade e atitude diferente um do outro. A
padronização, conforme comenta Campos (1992) deve ser entendida como um fator
meio, no qual o seu objetivo é conseguir melhores resultados. Ela deve ser vista
dentro das empresas, como algo que proporcionará melhorias em qualidade, custos,
cumprimento de prazos e segurança.
Com os processos dos agentes internos expostos e mapeados, parte-se
para o objetivo central deste trabalho, que é a implementação de um elemento
influenciador de qualidade, no caso, a inserção dos procedimentos das normas ISO
—

International Organization for Standardization

—

que apresenta como objetivo,

manter a qualidade e a padronização de processos produtivos. Com a intenção da
padronização e dos procedimentos da ISO, procurar-se-á estabelecer estes padrões
com fins de proporcionar maior efetividade no programa de EaD.
Neste contexto da padronização dos processos visando a qualidade por
meio da implantação de procedimentos da ISO, apresenta-se a tutoria, através dos
seus principais agentes: coordenador do curso, coordenador da tutoria, tutores
supervisores, supervisor de informática e tutores, pode-se identi ficar as atividades
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que são desenvolvidas. Através destes pode-se identificar quais as atividades
desenvolvidas, tais como: a elaboração e a comunicação do calendário acadêmico,
acompanhamento dos estudantes, processo de correção de atividades (exercícios e
provas), a determinação de modelos de aula, antra outros.
Ao se analisar o ambiente de EaD do Curso de Graduação em
Administração da Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC, leva-se em
consideração que este projeto é piloto nesta instituição e ainda esta em fase de
adaptação. Notar-se-á que a padronização dos processos se faz necessário na
tutoria, com a intenção de estabelecer um padrão de feedback entre estudante e
instituição, atingindo assim, um alto grau de qualidade no projeto instituído.
Em razão dos aspectos descritos tem-se como problema de estudo do
presente trabalho: Com base nos princípios da ISO, quais ações deverão ser
realizadas, para minimizar os problemas relacionados à tutoria do Curso de
Graduação em Administração

a

Distância do Departamento de Ciências da

Administração da UFSC?

1.2 Objetivos

Os objetivos da pesquisa são definidos de modo a coletar as informações
que resultem na solução do problema da pesquisa. Nesta etapa serão apresentados
o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa em análise.

1.2 1 Objetivo Geral
Verificar, com base nos princípios da ISO, quais ações deverão ser
realizadas para minimizar os problemas relacionados à tutoria do Curso de
Graduação em Administração à Distância do Departamento de Ciências da
Administração da UFSC?

1.2.2 Objetivos Específicos
a) Identificar as ações / atividades desenvolvidas pela tutoria;
b) Mapear os processos e criar fluxogramas de ações;
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c) Levantar problemas comuns nas atividades desenvolvidas pela tutoria;
d) Sugerir procedimentos para a implementação de Normas ISO na tutoria.

1.3 Justificativa
Para justificar a realização da pesquisa do tema, alguns critérios deverão ser
atendidos. Segundo Castro, (apud MATTAR, 1996), são estes: importância,
originalidade e viabilidade do tema escolhido.
Para Castro (apud MATTAR, 1996) um tema é importante quando esta
ligado a uma questão crucial que polariza ou afeta um segmento substancial da
sociedade. A importância desta pesquisa se justifica pelo atual cenário de que se faz
presente a educação a distancia. No caso estudado, torna-se necessário
estabelecer padrões de comportamento da tutoria, já que o curso deste projeto é
piloto e que cada tutor possui suas características. Sendo assim este estudo
proporcionara benefícios tanto para a instituição quanto para os estudantes a
distância, além atribuir maior efetividade no decorrer do curso. As analises,
informações e dados obtidos neste estudo poderão contribuir para que o projeto de
graduação em Administração a Distancia, fornecido pela Universidade Federal de
Santa Catarina — UFSC, atinja um grau de excelência no curso a distancia assim
como no seu presencial.
Segundo Castro, (apud MATTAR, 1996), "um tema original é aquele cujos
resultados têm o potencial de nos surpreender". A originalidade conferida ao tema
não exclui a possibilidade de que uma abordagem semelhante já tenha sido
realizada. No entanto, como este projeto de EaD em Administração é piloto na
UFSC, poder-se-6 concluir que esta pesquisa e os resultados obtidos através dela
são originais.
Conforme Castro (apud MATTAR, 1996), a viabilidade da pesquisa se da de
acordo com a disponibilidade potencial de informações, recursos financeiros, prazos
e competência do futuro autor. A pesquisa se torna viável pelo acesso facilitado
instituição e a população a ser pesquisada. Por fim, a abordagem se toma viável
levando em conta que o idealizador desta pesquisa faz parte da tutoria deste projeto,
além de ter acesso as pessoas que idealizaram o curso, de ter adquirido
conhecimento na area de educação a distância e da vivência no meio, o que
contribui na escolha dos itens mais relevantes a serem analisados.
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Em relação a oportunidade, o porquê do estudo deste tema agora, se faz
necessário, devido ao inicio do projeto, com fins para que possa auxiliar, e,

possivelmente, nortear algumas mudanças, visando sempre a melhoria continua.

1.4 Estrutura do trabalho
0 presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma:
0 primeiro capitulo possibilita o entendimento do estudo, da-se enfoque a

exposição do tema. Na contextualização estabelece-se uma ponte entre as teorias
de educação a distancia e a importância da padronização dos processos,
objetivando em conseqüência a normalização. Em seguida, apresenta-se o objetivo
geral e especifi co, além da relevância do trabalho, mostrando os aspectos de
importância, originalidade e de viabilidade.

No segundo capitulo têm-se o enfoque nas teorias, ideologias e conceitos
referentes aos temas foco desta pesquisa: educação a distancia, padronização,
qualidade e ISO. Nesse capitulo apresenta as vantagens e desvantagens dos
recursos tecnológicos presentes no processo de educação a distancia, além agentes
no sistema de acompanhamento — estudante, professores e tutores. No que se
refere a padronização,

qualidade e ISO são apresentados seus conceitos,

características e objetivos.
Os aspectos metodológicos são apresentados no terceiro capitulo desta
pesquisa, abordam-se os tipos de pesquisa, as técnicas de coleta de dados e as
limitações da mesma.

No quarto capitulo é exposto o estudo de caso — a parte pratica da pesquisa
— no qual se tem o enfoque nas informações pertinentes à organização em estudo.

Neste capitulo, de acordo com o embasamento teórico do segundo capitulo, se faz a
aplicação na parte pratica. No qual é feito a identi fi cação e o mapeamento das

principais atividades desenvolvidas pelos agentes da tutoria. Em

seqüência são

expostos procedimentos para a implantação das Normas ISO.
No quinto capitulo são apresentadas as considerações finais do estudo,
bem como são expostas sugestões para trabalhos futuros em concordância com o
tema estudado.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo serão abordadas as teorias referentes a Educação a
Distancia, Qualidade e Normas ISO.

2.1 Educação a distância — EaD

A educação a distancia desde seu surgimento vem adquirindo cada vez mais
atenção tanto de instituições privadas, governamentais como de pessoas fisicas. Tal
fato é justificável devido aos avanços tecnolágicos constantes e a intensificação da
globalização que, de acordo com Belloni (2003), gera mudanças em todos os níveis
da sociedade (e não apenas nos mercados), criando novos estilos de vida, de
consumo, novas maneiras de aprender e analisar o ambiente em que esta inserido.
A educação na sociedade esta se transformando e em determinados
instantes se desenvolvendo de modo a responder a esta nova demanda de
educação, na modalidade a distância. Devido a estas mudanças tanto na sociedade
quanto na educação, há muitos que consideram a EaD como um meio para superar
problemas ennergenciais ou de solucionar/consertar alguns fracassos nos sistemas
educacionais. (BELLONI, 2003; ARETIO, 2002)
Esta visão aos poucos esta sendo quebrada e pode-se atribuir este fato
flexibilidade na EaD em relação ao tempo e local de estudo que o aluno escolhe, o
que não é possível no ensino presencial, onde tem local e horários fixos.
Belloni (2003) complementa que EaD tende a ser cada vez mais um
elemento regular dos sistemas educativos, mas assumindo funções de crescente
importância, especialmente no ensino pós-secundario l , ou seja, na educação da
população adulta, o que inclui o ensino superior regular e toda a grande variada
demanda de formação continua gerada pela obsolescência acelerada da tecnologia
e do conhecimento.
A EaD vem como um meio alternativo de educação e desenvolvimento do
estudante e/ou trabalhador na qual pode compreender formação profissional,
aperfeiçoamento e treinamento.
0 conceito de Educação a Distancia — EaD ao longo de sua existência
obteve varies definições apresentadas por muitos autores. Sendo assim, não
'Segundo a autora, pós-secundário inclui-se a educação superior e demais cursos seqüenciais como:
profissionalizantes, técnicos, tecruilogos e outros.
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apresenta um consenso sobre uma só definição. No Quadro 1 apresentam-se alguns
conceitos estabelecidos por autores considerados referências sobre o assunto:
Conceitos

Autores

0 termo educação a distancia cobre várias formas de estudo, em todos os
níveis, que não estão sob a supervisão continua e imediata de tutores
presente com seus alunos em sala de aula ou nos mesmos lugares, mas que
não obstante bene fi ciam-se do planejamento, da orientação e do ensino
oferecidos por uma organização tutorial.
Educação a distancia é uma relação de diálogo, estrutura e autonomia que
requer meios técnicos para mediatizar esta comunicação. Educação a
distancia é um subconjunto de todos os programas educacionais
caracterizados por: grande estrutura, baixo dialogo e grande distancia
transacional. Ela inclui também a aprendizagem.

B. Holmberg

(1977)

Michael Moore

(1990)

Educação a distancia é um método de transmitir conhecimento, competências
e atitudes que é racionalizado pela aplicação de princípios organizacionais e
de divisão do trabalho, bem como pelo uso intensivo de meios técnicos,
especialmente com o objetivo de reproduzir material de ensino de alta
qualidade, o que toma possível instruir um maior número de estudantes, ao
mesmo tempo, onde quer que eles vivam. É uma forma industrializada de
ensino e aprendizagem.

Otto Peters

(1973)

Quadro 1: Conceitos sobre Educação a Distância - EAD
Fonte: adaptado de Belloni (2003)

A educação a distância trata-se de um método de ensino-aprendizagem
onde ocorre a separação física entre aluno-professor, ou seja, ambos podem
apresentar-se em localidades distintas. Esta distância é encurtada por uma
tecnologia muitas vezes presente

e

utilizada através da rede mundial de

computadores — internet — que em sintonia com outras formas de suprir esse contato
com o professor utilizam-se de: videoconferência, video-aula, material impresso
(livros das disciplinas), chat, entre outros. Todavia, para orientar e auxiliar o
estudante neste processo de conhecimento utiliza-se a fi gura do tutor como um
mediador entre estudante-professor.
A flexibilidade do estudante na EaD é um dos principais motivos que os
levam a escolher este método de ensino. Cada estudante estipula um
cronograma/agenda da sua disponibilidade para fazer as atividades e estudar, ou
seja, o ritmo e a freqüência de estudo, que fica a critério do estudante. No entanto o
aluno que não estiver habituado com a flexibilidade de estudos pode vir a se tornar
um desistente em potencial, pois podem não ter a disponibilidade de se adaptar a
essa modalidade.
Mais critico a estas definições, apresenta-se Aretio (2002, pg. 12), quando
comenta:
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En cada area geográfica, en cada nível ambito, circunstancia, etc., podria
decirse que educación a distancia, lo que hacen quienes aprenden a
distancia. Paco aportaríamos con esa respuesta. La pregunta inmediata
seria ser educador a distancia y qué conducta desarrolla quien aprende a
distancia. E incluso contestando a esto, La respuesta quedaria incompleta
porque el disarm, desarrollo, control y revisión de los programas supone
mucho más de lo que entendemos que desarrollan profesores y aprendices.

Como explicado por Aretio, muitas são as de fi nições apresentadas em
diversas localidades, mas há um consenso mínimo que define que EaD é a
modalidade de educação em que as atividades de ensino-aprendizagem são
desenvolvidas majoritariamente sem que alunos e professores estejam presentes
simultaneamente no mesmo lugar. Bem como saber como a instituição esta
educando a distancia e que comportamento

o

aluno a distância esta se

desenvolvendo.
0 saber do comportamento do aluno a distância poderá trazer informações
preciosas para a instituição, de modo que ao descobrir como

o aluno esta

estudando/aprendendo, poderá tomar medidas para auxiliar e fortificar estes
processos. 0 objetivo não é fazer com que os alunos a distância sejam autodidatas,
mesmo que a educação a distancia enfatize a autonomia dos estudante em relação
a escolha do horário e do local de estudos. Neste sentido, Reis (1996) comenta que
não se pode confundir autonomia com o autodidatismo, pois um autodidata é o
estudante que seleciona conteúdos e não conta com uma proposta pedagógica e
didática para nortear este estudo, ao contrário que apresenta o EaD, que apresenta

clara proposta didática.
Para que não haja certos problemas como os acima citados, faz-se
necessário de uma boa comunicação entre as partes, estudante e instituição. Esta
comunicação, devido a tecnologia existente, vem a auxiliar no desempenho e
comunicação de todo o processo.
Atualmente, pode-se dizer que esta tecnologia é considerada o motor
propulsor dessas mudanças na educação, e o motivo de uma maior aceitação do
EaD. Em conjunto com a adaptação de educadores e pesquisadores de tecnologia,
educação e comunicação, que de acordo com Maia (2000), apareceram para
revolucionar e atualizar a história do EaD.

21

2.1.1 Novas Tecnologias de Informação e a Comunicação — NTICs
Em virtude do alto desenvolvimento tecnológico, da abrangência

e do

contingente de alunos atendidos, os modelos de EaD vêm implementando níveis
cada vez maiores de atendimento e suporte aos alunos por meios de dispositivos
comunicacionais existentes, de acordo com Sartori & Roesler (2005).
De acordo os autores acima citados, este desenvolvimento possibilita que
seja desenvolvido desenhos pedagógicos cada vez mais complexos, que as poucos
pode deixar de se basear em materiais didáticos impressos e adotar hipermidias.
Com as novas tecnologias de informação
informática, internet, televisão

e

comunicação

(NT/Cs),

e outros, a educação a distância adota tais

tecnologias com intuito de facilitar o processo de ensino aprendizagem e estimular a
colaboração e interação entre os participantes do curso, proporcionando a estes um
diferencial no mercado de trabalho. Belloni (2003) afirma que, as NT/Cs devem estar
sempre orientadas para uma melhoria na qualidade e na eficácia do sistema e
priorizar os objetivos educacionais.
2.1.1.1 Internet e suas ferramentas
Uma das ferramentas tecnológicas que proporcionou a EaD ter a
abrangência que possui foi a internet, que permite a troca de informações entre os
estudantes e as instituições de modo mais rápido e e fi ciente. Dentre as inúmeras
contribuições desta tecnologia para a educação a distância, Sartori & Roesler (2005)
apontam 6 vantagens:
1. flexível: em qualquer hora e em qualquer lugar, pode-se ter acesso ao curso

desde que haja o mínimo de recurso, como um computador com acesso a
internet e programas para a navegação;
2. dinâmica: por duas razões: fácil atualização e possibilita o contato direto a

qualquer momento com colegas de curso, professores, tutores, dentre outros;
3. aberta: pois, além de disponibilizar um ambiente virtual criado para o curso,
pode-se conseguir a pesquisa em sites diferentes na internet, assim,
ampliando conceitos e adquirindo informações extras;
4. sem fronteiras internacionais: é possível interagir com pessoas do mundo
inteiro, desde que não haja obstáculos da lingua.
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5. amigável: requer do aluno apenas noções básicas de conhecimentos de
internet e computação;

6. adaptável As necessidades do aluno: o estudante molda sua forma de
estudar, em relação ao tempo e local. Dessa forma, não necessita interromper
suas atividades no trabalho e/ou se deslocar para ir a sala de aula como
acontece nos cursos presenciais.

A internet, como uma ferramenta interativa de ensino, proporciona maior
facilidade para o acesso as informações. A utilização desta tecnologia para a
educação é ideal, desde que o seu uso esteja compatível com o projeto do curso e

que possibilite ao estudante transferir conteúdos textuais e visuais para os seus
computadores. No sistema de acompanhamento aluno-instituição, a internet é a
ferramenta mais eficaz que é utilizada, possibilitando a orientação de uma
quantidade indefinida de alunos através de chat em tempo real, por exemplo.
De modo geral, o usuário deverá possuir um conhecimento básico em
informática e internet e um equipamento que dê o suporte necessário para

acompanhar as atividades pela Internet. Um ponto crucial para que não aconteça
algum problema é a verificação e manutenção constante do sistema e equipamentos
que fornecem o serviço de acesso e o próprio ambiente virtual.
Com o advento da Internet, novas formas de se propagar a informação e de

se comunicar surgiram, proporcionando meios mais eficazes para a comunicação via
internat. 0 Quadro 4 apresenta algumas das ferramentas criadas a partir da internet
que auxiliam na EaD.
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Exemplos

Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)
Correio Eletrônico
Chat
Forum
Lista de Discussão
Mural

FAQ

Descrição

E a principal ferramenta utilizada, de livre acesso aos alunos, no qual
contêm muitas das ferramentas, tais corno: char, forum, mural, faq, entre
outros. Esse ambiente que fornece informações tanto do curso quanto
das discipline& E nele que o estudante irá se nortear corn seus estudos.
Método muito comum de interatividade. Troca de mensagens via internet
onde é possível enviar e receber arquivos.
Permite a comunicação (troca de mensagem) de forma simultânea,
podendo obter retorno mais rápido que por correio eletrônico.
Utilizado para gerar debate diante de um tópico a ser indicado.
Ferramenta semelhante ao F6rum, porem, o debate ocorre via e-mail,
onde todos os usuários recebem a mensagem.
Local onde apresenta informações relevantes ao curso, matéria, avisos,
lembretes, entre outros.
Frequent Ask Question (Questões freqüentemente perguntadas). Neste
local apresenta perguntas e respostas mais freqüentes, facilitando assim
aos alunos e professores, obtendo economia de tem 8 o e de trabalho.

Quadro 2: Exemplos de ferramentas
Fonte: Elaborado pelo autor

Para o bom funcionamento das ferramentas citadas acima faz-se necessário
estabelecer uma metodologia para organizar e conduzir as atividades propostas. No

caso do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), é de grande importância que este
seja atualizado constantemente, pois o mesmo oferece ao estudante o material que
sera utilizado na disciplina, como o livro base, exercícios, informativos, documentos
para estudo, video-aulas, slides das aulas, dentre outros. Outro ponto a se destacar
são as datas das provas e de entrega de atividades. Isso garantirá ao estudante a
distância uma maior flexibilidade para programar-se, o que torna a divulgação e
atualização destas informações um ponto crucial para a organização do estudante.
0 correio eletrônico (e-mail) necessita uma atenção especial por parte da
instituição, as caixas postais devem ser constantemente veri fi cadas e as mensagens

a serem enviadas precisam ser objetivas e com uma linguagem que proporcione um
bom entendimento. Para que possa ser eficiente no seu propósito, o chat deve
apresentar turmas pequenas, pois grupos com uma quantidade elevada de alunos
pode não atender aos objetivos de tal ferramenta. A presença de tutores eiou
professores no chat deve ser constante para garantir que o estudante consiga
esclarecer suas dúvidas.
No forum e na lista de discussão, o aluno deverá ser constantemente
instigado pelo mediador que conduzirá as questões e proporcionará o confronto e o
fomento de informações. Já o mural deve estar visível e destacado para a
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constatação da informação.

Fla a necessidade de datar as informações com

intenção de deixar o aluno ciente da atualização feita.

Segundo Lobo (2002) a comunicação não se restringe apenas ao uso da
internet, há também disponível outras ferramentas como telefone, 0800, fax e

correio. Mas uma das desvantagens da utilização destes meios é a elevada taxação
dos

serviços.

Os estudantes a

distancia não

obrigatoriamente vivem nas

proximidades de seu pólo de ensino. Sendo assim o envio de materiais como o livro
das disciplinas é feito através dos correios, o que garante um custo a mais para a
instituição. Assim como a compra/utilização de uma linha 0800.

2.1.1.2 Videoconferencia, Teleconferência e Video Aula
-

Outra forma de comunicação é a utilização

de Videoconferência e

Teleconferência, que pode possibilitar maior interação entre professor — aluna

A videoconferência é uma ferramenta e fi caz e proporciona a interação,
segundo Lobo (2002, pg. 87):

Este sistema pode ser integrado a um programa de EaD com mínimas
adaptações ao curricula do curso. É projetado para garantir a comunicação
de video e áudio em duas direções entre múltiplos pontos. Isso significa que
não necessariamente a comunicação pode se dar de ponto a ponto.

Para que a videoconferência obtenha uma qualidade tanto em imagem,
audio e distribuição é necessário possuir equipamentos que acompanhem esta
tecnologia, sendo que o custo do seu investimento no inicio é consideravelmente
alto para a instituição. Porém, os benefícios que pode promover são elevados, de
acordo com Lobo (2002):
a. permite o contato visual em tempo real entre os alunos e o professor ou entre
alunos de diferentes locais;
b. possibilita a utilização de diferentes meios como documentos escritos, videos,
objetos de três dimensões para todos os pontos;
c. permite a conexão entre especialistas de diferentes regiões;
d. pode prover acesso a pessoas de pontos distantes.
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A videoconferência como meio de interação professor-aluno é grande
importância especialmente para o estudante, pois é nela que é estabelecido a maior
interação com o professor.

Esta relação é feita em tempo real através da internet

com o uso de recursos/equipamentos como um microcomputador e uma câmera de
video. Esta tecnologia permite o acesso dos estudantes mesmo estando em pontos
distantes de onde está sendo efetuada a filmagem. Na videoconferência é possível
assistir tanto ao professor quanto ao estudante, que estão em locais diferentes.
De acordo com Souza (2000 apud DALMAU, 2003) a teleconferência é a
transmissão de programas de TV ao vivo, via satélite, com um ponto de emissão e

diversos pontos de recepção, portanto comunicação unidirecional.

Como ponto

negativo não apresenta interação entre professor — estudante. Por outro lado, existe
a possibilidade de ter maior abrangência em relação a atender grandes públicos, já
que suas imagens podem ser transmitidas por canais abertos.
As video-aulas possuem grande importância para o aprendizado do aluno. A
gravação destas aulas requer maior tecnologia, pois para que possua uma qualidade
satisfatória é imprescindível um local adequado para a sua gravação, de preferência

com isolamento da acústica. Após a gravação, é necessário editar as filmagens e
veri fi car se houve algum erro que não foi perceptível durante o processo, além de
implementar vinhetas do curso para melhor identificação. A preparação da aula por
parte do professor pode estabelecer maior concentração por parte do estudante, ou
seja, os slides e textos que são apresentados precisam estar de acordo com o
conteúdo que está sendo estudado. Outro ponto a ser destacado, dia respeito a
gravação e a preparação da aula, ou seja, a forma como a gravação será feita. E

importante que, durante a filmagem, a figura do professor e a apresentação dos
slides e outras ferramentas auxiliares se revezem. Com isso o estudante que
assistirá 6 aula tenha maior aceitabilidade.

Tanto a

videoconferência

quanto a

teleconferência

e

a

video-aula

necessitam de alguns procedimentos para prenderem a atenção dos estudantes.
necessário um treinamento da pessoa que irá gravar como a que irá apresentar a

aula ou atividade, no caso do técnico acertar o momento certo de aproximar e
afastar zoom, da utilização de outras ferramentas de auxilio para a aula Em
compensagão, o professor que dará a aula deverá receber treinamento adequado

em relação a sua postura, intensidade da voz, movimentação e toda a linguagem
corporal que ele normalmente faz.
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Apesar do grande impulso e auxilio que as tecnologias proporcionam a EaD,
elas não são somente necessárias se tratando da comunicação entre aluno e
instituição. Ela é essencial no que diz respeito ao acompanhamento dado ao aluno

2.1.2 Os sistemas de acompanhamento
Não somente a tecnologia que auxilia o estudante no processo de
aprendizagem, o mesmo recebe um acompanhamento constante de tutores e
professores. Ao analisar este sistema de forma mais ampla, pode-se analisar a
tutoria do curso. Esta apresenta os elementos fundamentais para o processo de
acompanhamento do estudante: o professor, o tutor, o estudante e os gestores do
processo.
Segundo Reis (1996) os gestores do processo são as pessoas que
gerenciam o todo, analisam, supervisionam, controlam e avaliam. 0 gestor dos
processos de EaD é responsável pela a administração do sistema desenvolvido para
dar suporte a todo o trabalho. Cabe a esses gestores a orientação geral,

o

treinamento de todo o pessoal envolvido, a atualização constante do material autoinstrucional. Ele é quem controla todo o processo, tentando cada vez mais atender
ás expectativas dos agentes envolvidos neste sistema.
Nos tópicos a seguir serão explicados os papéis dos estudantes, professores
e tutores na EaD, assim como apresentadas algumas características dos mesmos.

2.1.2.1 Estudante
0 estudante a distância se difere do aluno presencial. Tal fato é concebido
devido à flexibilidade de horário e local para estudos, e também se tem o
pressuposto que ele seja um aluno adulto, autônomo e independente. Porém, o
estudante a distância apresenta características e

necessidades diferentes,

especiais, ás quais a instituição de EaD deve sempre estar atenta.
Segundo uma pesquisa feita por Aretio (2002), procurou-se levantar quais
eram as motivações que levavam pessoas adultas e iniciar o ensino superior a
distância. 0 estudo apresentou os seguintes pontos:
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a. aprender para satisfazer necessidades: todo ser tem necessidades de tipo

cultural e cientifica que podem não coincidir com a ocupação no trabalho. A
satisfação dessas necessidades em uma área do seu próprio interesse é
uma motivação de primeira ordem para a aprendizagem de um adulto;
b. aprender para ser mais culto e estar mais bem informado: devido ás

características da sociedade atual, um indivíduo adulto com toda sua
experiência de aprendizagem se interessa por estar bem informado, além de
obter maior conhecimento que poderá ajudar diante novas situações;
c. aprender para aumentar as perspectivas de promoção: um diploma ou

certificado de conclusão de um curso superior ou técnico pode abrir portas e
deixar o estudante mais qualificado para uma possível promoção;
d. aprender para obter um diploma: obtendo-se um diploma na área em que

se pretende atuar, faz com que o estudante esteja mais apto de exercer a
sua profissão, tendo em visto que o mesmo tem conhecimento do assunto;
e. aprender para aplicar e reciclar: "conhecimento aprendido é conhecimento

aplicado", neste ponto toda informação, experiência

e

conhecimento

aprendido durante o curso é aplicado. Ou também é feita uma atualização do
que já se tinha aprendido em outra época; e
f.

aprender para dar novo incentivo: as experiências de aprendizagem

podem ser úteis para adaptar-se a situações especificas provocadas pelas
mudanças na vida, como matrimônio, novo trabalho, ascensão, entre outros.
0 adulto sente-se obrigado a aprender para abrir novos caminhos na sua
rotina diária, encontrar estímulos distintos e experiências novas, ampliar seus
próprios limites sociais e geográficos, desenvolver em definitivo uma vida
mais completa.

Uma das principais regras para o sucesso do programa de EaD é ter
conhecimento do seu público alvo, saber quem é o aluno, as expectativas, o porquê
de estar fazendo o curso e o que espera do mesma Obtendo estas respostas,
mesmo que genericamente, a instituição poderá mudar alguns aspectos no
programa de EaD visando a melhoria no desempenho tanto do curso a ser oferecido
quanto para o aluno. Aretio (2002) apresenta algumas características do aluno a
distância:
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a. enquanto os alunos escolarizados formam grupos homogêneos em idade,
interesses,

motivações, expectativas,

entre outros. Já os adultos que

estudam a distância, formam grupos heterogêneos em idade, interesses,
ocupação, motivações, experiências, aspirações, entre outros;
b. o estudante a distância, geralmente, é um adulto que trabalha, embora
dedique parte de seu tempo para estudar;
a a preocupação do estudante a distancia normalmente são centradas na sua
ocupação profissional, bem estar familiar, ascensão social e do trabalho,
auto-estima, entre outros; e
d. o estudante de uma instituição a distancia ou de um programa de formação
de uma empresa — trabalhador ativo — tem que estudar enquanto os outros
descansam. 0 aluno presencial só tem o estudo como uma única obrigação.

De modo geral, Aretio faz comparações entre alunos a distancia jovens e
adultos e estabelece certas diferenças entre ambos, como por exemplo, que os
jovens adolescentes tem pouca motivação para o estudo, com pouca confiança e
segurança de si, ao contrário do estudante adulto, que apresenta muita motivação e
experiência.
Já as necessidades do estudante a distância são muitas. De acordo com
Bayless (apud MORAES, 2004, p. 90), apresenta seis grupos de necessidades
comuns:
1. acesso aos recursos: o estudante deve ter acesso rápido e irrestrito a

informações sobre como estudar a distância. As informações sobre a
instituição e o programa devem ser claras e facilmente acessíveis;
2. negociação dos processos: a instituição deve ter pessoal preparado para
auxiliar o aluno em questões complexas relacionadas aos estudos, como
processo de admissão, registro, matricula, dentre outros;
3. orientação /

desenvolvimento

pessoal:

os estudantes encontram

dificuldades diversas durante os estudos, especialmente de caráter pessoal.
A instituição deve ter pessoal preparado para orientá-lo nestes momentos;
4. desenvolvimento de habilidades: para o estudante, o desenvolvimento de

competências é continuo. A instituição deve estar preparada para auxilia-lo
neste processo, com a utilização de novas tecnologias, novas técnicas de
leitura e estudo, dentre outros;
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5. relações interpessoais: estudantes a distância precisam aprender como

interagir efetivamente com seus colegas nos diferentes momentos do curso,
Pois a relação inter-pares é fundamental para o processo de aprendizagem; e
6. aplicação prática

de habilidades

e

conhecimentos:

os estudantes

necessitam de oportunidades para aplicar os conhecimentos adquiridos na
prática, trabalhando em sua comunidade, realizando estágios, dentre outros.

Estas necessidades, como expostas por Bayless, podem mudar de acordo
com o estágio em que estão inseridos no curso. Assim como cabe à instituição
responsável sanar estas necessidades.
Porém, mesmo suprindo as necessidades a distância, em todos os projetos
ocorrem desistências dos estudantes, e os motivos são diversos. De acordo com
Aretio (2002) as causas de desistência podem ser classificadas estabelecendo uma
ordem de importância, tais são elas:
a. atenção as obrigações de trabalho;
b. atenção â família;
c. falta de dedicação ao estudo;
di falta de motivação;
e. imagem equivocada do que se tinha sobre a instituição e seu nível de
exigência;
f.

difi culdade de superar provas presenciais;

g. falta de habito, técnica de estudo e adaptação das tecnologias;
h. falta de preparação prévia; e
i.

materiais didáticos de fi cientes.

As causas levantadas acima vem de encontro a um dos principais motivos
que levam a escolher a EaD: a flexibilidade. A atenção ao trabalho e â família
influencia de maneira motivacional ao estudante, assim como o apoio dos colegas
de trabalho e familiares é fundamental para que o estudante sinta-se apto a dar
continuidade no curso. Entretanto, como muitos trabalham a maior parte do dia tanto
no trabalho quanto em casa, não conseguem dedicar-se aos estudos, pois a "falta
de tempo" implica no desempenho. Outros optam pela EaD por terem a visão que
será um curso fácil, pois como é a distância o nível de exigência será pequeno. Esta
percepção errônea faz com que o estudante, que muitas vezes não possui o hábito
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de estudar individualmente, não consiga ter um desempenho regular e tenha
difi culdade em conseguir superar as provas presenciais. Ou seja, a falta de
preparação por parte do aluno pode acarretar nestes pontos. Em contrapartida, um
aluno apto ao cursar a EaD pode dispor de material didático deficiente, sem a
minima qualidade de conteúdo. Deste modo, a instituição junto com os professores
devem elaborar o material que possibilite ao estudante ter uma visão do conteúdo
que satisfaça em primeira parte o seu conhecimento.

2.1.2.2 Professor
0 papel do professor na educação a distancia pode apresentar-se diferente
em algumas situações, dependendo do tipo de projeto que sera adotado. Algumas
destas funções são apresentadas por Belloni (2003), que destaca que o professor
conceptor que prepara o plano de estudo, ementas e programas das disciplinas,
seleção de conteúdos. Ou seja, corresponde a função didática do professor no
ensino presencial; e o professor tutor que guia o estudante em seus estudos na
disciplina a qual é responsável. Esclarece questões e dúvidas referentes ao
conteúdo da disciplina.
Já Reis (1996) define o professor conceptor denominando-o de professor
especialista que tem como função a preparação dos textos que irão dar origem as
mídias adotadas. É o profissional que pesquisa, desenvolve e organiza a disciplina e
o conteúdo a ser estudado de maneira que permitam que o assunto possa provocar
a reflexão, motivação e o despertar do interesse e o desejo de saber mais obre o
tema
De acordo com Belloni (2003), ao considerar o ponto de vista da
organização institucional, a função docente pode ser agrupada em três grandes
grupos: o primeiro grupo é responsável pela concepção e realização dos materiais; o
segundo assegura o planejamento e a organização da distribuição de materiais e da
administração acadêmica (avaliação e matriculas, por exemplo);
responsabiliza-se pelo acompanhamento do estudante durante

e o terceiro

o processo de

aprendizagem.
Reis (1996) define também os professores monitores ou tutores que são os
responsáveis pela orientação do caminhar de cada estudante, atendendo-o de forma
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individualizada Eles tiram as dúvidas, auxiliam na interpretação, sugerem outras

atividades, acompanham e controlam o desenvolvimento da aprendizagem no ritmo
do estudante. Através da definição de Reis, pode-se observar que as pessoas mais
próximas aos estudantes são os tutores. 0 tutor surge então como um elemento

meio, que conduzirá as atividades e irá acompanhar o estudante, mediando a
conversa entre estudante e professor.

2.1.2.3 Tutor
0 papel e a tarefa do tutor em relação ao acompanhamento do estudante a
distancia são fundamentais. 0 tutor acompanha todo o processo do aluno no

decorrer do curso, assim como avalia e fornece feedbacks das suas atividades,
motivando-o e procurando orienta-lo e guiá-lo na execução de alguma atividade ou
dúvida que possa surgir.

Para Reis (1996), os tutores são aqueles que orientam o caminhar de cada
estudante, atendendo-o de forma individualizada. Eles tiram dúvidas, ajudam na
interpretação,

sugerem outras atividades, acompanhando

e

controlando

o

desenvolvimento da aprendizagem, no ritmo do cada estudante.

Segundo Aretio (2002), algumas qualidades são fundamentais para um tutor
na educação tanto presencial quanto a distancia, como:
y autenticidade e honestidade;

maturidade emocional;
'y bom caráter e cordialidade;
compreensão de si mesmo;
y capacidade empática;

inteligência e agilidade mental;
Y capacidade de escutar;

cultura social;
Y estabilidade emocional;
Y capacidade de aceitação;
Y inquietude cultural e amplos interesses;
liderança.
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A forma de demonstrar essas qualidades varia de acordo com cada
individuo. E importante salientar que o estudante vê na presença do tutor um
auxiliador que estará sempre disponível e que o irá atender bem. Portanto para
desenvolver uma melhor relação com o estudante ele precisa possuir
intrinsecamente alguns dos pontos destacados por Aretio (2002).
Segundo Lenten (1995, apud ARETIO 2002, p. 127), o tutor de educação a
distância tem que exercitar e mostrar condições de apoio, entusiasmo, animo,
empatia, demonstração, explicação, objetividade, avaliação, feedback, correção e
graduação.
Ao sintetizar estas qualidades esperadas nos tutores, segundo Spruce et al,
(1988, apud ARETIO 2002), poderia obter quatro qualidades principais: cordialidade,
aceitação, honestidade e empatia.
fr Cordialidade: é a capacidade para fazer com que as pessoas ao redor

sintam-se bem vindas, respeitadas e confortáveis;
Capacidade de aceitação: é fundamental que o estudante esteja relaxado e

satisfeito. Aceitar a realidade do estudante pela relação presente. Nos
contatos com o tutor ele deve estar convencido que é merecedor de respeito
e atenção. Criticar arduamente o trabalho do estudante pode fazer com que
quebre a comunicação, a cordialidade e a sua proximidade;
fr Honestidade: sinônimo de autenticidade. Ser honesto ou autentico, não

criando falsas expectativas para o estudante sobre o curso. Cuidar das
manifestações, e comunicar-se sem complexo de superioridade;
fr Empatia: o conceito de empatia deve-se distinguir de simpatia e identificação.

Empatia significa sentir sentimentos, a tristeza, a felicidade ou a satisfação do
outro da forma mais aproximada como este se sente. Quer dizer, colocar-se
no lugar do outro. Empatia é talvez a qualidade mais importante que um tutor
pode possuir. Sendo a simpatia muito benéfica como uma ajuda natural e
imediata, dificilmente resolve problemas ou ajuda as pessoas a mudar.
Ao verificar a função do tutor é imprescindível que o mesmo tenha
conhecimento das seguintes atividades, segundo Aretio (2002) são elas:
•

acompanhar o desempenho do estudante durante as atividades;

•

auxiliar e orientar o estudante nos estudos, buscando sanar todas as
possíveis dúvidas eventuais;
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comunicar-se freqüentemente com os professores da disciplina para buscar
resolver dúvidas eventuais além de materiais de apoio;
'r estimular o estudante a buscar informações que não estão contidas nos
materiais didáticos;
r motivar o estudante para que o mesmo não desanime no decorrer do curso;
r ter domínio do conteúdo do curso e das disciplinas, para responder a
questões que possam surgir no andamento da disciplina; e
verificar

as informações do ambiente on-line diariamente, manter-se

atualizado do crono grama de aulas e eventos;

Essas e outras funções são essenciais para que o tutor execute sua
atividade de maneira eficaz, possibilitando ao estudante um maior suporte na
realização das atividades, no esclarecimento de dúvidas e questões motivacionais
que podem exercer maior incentivo para o aluno continuar no curso.
2.2 Qualidade

Para entender o conceito de qualidade é preciso primeiramente entender a
sua evolução. Os autores Shiba, Graham e Walden (1997) explicam essa evolução,
baseado nas empresas japonesas, utilizando-se de quatro conceitos de adequações
ou níveis de qualidade. À medida que as pessoas pensavam sobre qualidade,
aconteceram três mudanças ou "grandes saltos" com relação á evolução do
conceito. Deste modo pode-se esquematizar essa evolução da seguinte maneira,
segundo a Figura 1 a seguir.
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anos 50

Adequação ao padrão

mudança para o conceito de mercado
Adequação ao uso

anos 60

mudança para o concerto de que o prego
é estabelecido pelo mercado
anos 70

Adequação ao custo

mudança para conceitos de transformação
continua nas necessidades de mercado
anos 80

Adequação A. necessidade latente

Figura 1: Evolução do Conceito de Qualidade
Fonte: adaptado de Shiba, Graham e Walden (1997)

Ao analisar a fi gura nota-se que o conceito da qualidade das empresas
japonesas tem-se modificado a cada 10 anos. Nos anos 50 a adequação ao uso

era a idéia que satisfazia a produção em massa, nos anos 60 houve a necessidade
de mudar esse conceito para atender às necessidades do consumidor. A mudança

para a adequação ao custo nos anos 70 foi devido à crise do petróleo, o que
incapacitava o Japão, já que 100% do petróleo interno para consumo era importado.
Devido a esta situação, as empresas tiveram que adequar seus produtos para
competir com o mercado externo, em outras palavras, tiveram que reduzir os custos
de fabricação e venda. Por fim, nos anos 80 muitos paises em vias de
industrialização apresentavam uma mão-de-obra de baixo custo, o que favoreceu as
organizações que buscam uma vantagem competitiva e em conseqüência a
diminuição dos custos. Como exemplo cita-se o grupo conhecido como os tigres
asiáticos: Cor6ia, Taiwan, Cingapura e Hong Kong.

Sendo assim a qualidade é a atribuição de valor ao respectivo produto e/ou
serviço. Entenda-se valor como uma característica adicionada ao produto que pode

ser física ou virtual, desta forma faz-se com que a necessidade criada ou não do
consumidor final possa ser satisfeita. Outros autores também corroboram com a
definição conceitual de qualidade, como demonstra o Quadro 6.
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Feigenbaum

Crosby

Madras

Teboul

Paladini

Qualidade quer dizer o melhor para certas condições do usuário. Essas são o
verdadeiro uso e o prego de venda do produto.
Qualidade é a conformidade dos produtos com as exigências.
Qualidade não signi fi ca so excelência ou outro atributo de um certo produto
final. Com certeza, ela é o objetivo final de uma companhia e é também o que
os públicos interno e externos esperam do produto
Qualidade é a capacidade de satisfazer as necessidades, tanto na hora da
compra, como durante a utilização, ao menor custo possível, minimizando as
perdas.
Qualidade corretamente de finida é aquela que prioriza o público inferno e
externo. Isto mostra que a qualidade é mais do que simples estratégia ou
técnicas estatísticas é antes uma questão de decisão, que reflete em políticas
de funcionamento da organização.

Quadro 3: Conceitos de Qualidade
Fonte: adaptado de Amboni (2002)

A qualidade para Deming (1990, apud AMBONI, 2002), começa com a
intenção que é determinada pelos dirigentes com vista a alcançar o público interno e
externo, tanto os atuais quanto os futuros. Qualidade pode ser entendida como a
forma de conjugar valores que possam sustentar conceitos criativos em cada etapa
do procedimento humano na organização.
A qualidade esta sempre a gerar mudanças positivas e promover benefícios.
Desta maneira, criam-se novas prioridades por meio de avaliações constantes e da
melhoria continuada, com intuito de gerar novas condições de competitividade no
qual pode ser vista como uma adequação do produto ou serviço a demanda (LEITE,
2002).
Segundo Crosby (apud AMBONI, 2002), o conceito de qualidade deve ser
disseminado por toda a organização, assim como, fazer com que todas as pessoas
se comprometam inteiramente com a organização e seus objetivos e metas. A maior
contribuição de Crosby foi a quantificação da qualidade em termos fi nanceiros, onde
possibilita que os gerentes pudessem entender que atingir a qualidade é mais barato
do que não atingi-la.
Para Juran (1997) a qualidade pode ser vista de dois modos: (1) as
características do produto que afetam as vendas, deste modo, quanto mais alto for a
qualidade maior é o prego/custo; (2) as deficiências do produto afetam os custos,
quanto mais alto for a qualidade menor é o prego/custo. Entretanto, Juran (1997, p.
10) comenta que "não existe possibilidade de adoção de definições universais, a não
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ser que seja desenvolvido um glossário patrocinado por um organismo reconhecido
de padronização'
A norma ISO 8402 (ISO, 1994), que foi substituida no ano 2000 pela ISO
9000 define o termo qualidade "como a totalidade de características de uma
entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer suas necessidades explicitas e
implícitas". A definição padrão de qualidade formulada pela ISO, caracteriza-se

como o conceito defi nido por Juran, estabelece que a qualidade é "adequação ao
uso". Com relação à política e aos objetivos da qualidade a ISO 9000 (ISO, 2005, p.
3), cita:
A política da qualidade e os objetivos da qualidade são estabelecidos para
proporcionar um foco para direcionar a organização. Ambos determinam os
resultados desejados e auxiliam a organização na aplicação de seus
recursos para alcançar esses resultados. A política da qualidade fornece
uma estrutura para estabelecer e analisar criticamente os objetivos da
qualidade. Os objetivos da qualidade precisam ser consistentes com a
política da qualidade e o comprometimento para melhoria continua, e o
atingimento desses objetivos deve ser mensurável. 0 cumprimento dos
objetivos da qualidade pode ter um impacto positiva na qualidade do
produto, na eficácia operacional e no desempenho financeiro, conduzindo
assim à satisfação e a confiança das partes interessadas.

A qualidade tem estabelecido aos colaboradores uma nova visão do "ideal"
para o seu produto e/ou serviço, com fins de tornar a organização mais competitiva e
inovadora no atual mercado. Contudo, estas modificações devem ser feitas com
cautela, pois não basta a administração ter condições para implementar a qualidade
em serviços.

E

preciso também que tenham a competência necessária, se

envolverem no processo e que obtenham de seus colaboradores este mesmo
comprometimento, somente deste modo poderá desenvolver-se uma cultura de
qualidade.
A gestão da qualidade, como meio para alcançar este objetivo, tem como
principio a concepção dos processos e dos serviços/produtos, onde obtem-se a
melhoria destes processos e o controle de qualidade, que são as ações para medir e
diagnosticar se os níveis de qualidade desejados estão a serem cumpridos.

2.2.1 Qualidade em Serviços
Segundo Gianesi e Correa (1994), o grau de importância dos serviços na
sociedade pode ser demonstrado pela posição em que ocupa na economia, por
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exemplo, através da participação no PIB (Produto Interno Bruto). Esta demanda por
serviços pode ser proporcionada por alguns fatores: desejo de melhor qualidade de
vida; mais tempo para o lazer; a urbanização, tornando necessário alguns serviços
como a segurança; mudanças socioeconômicas; mudanças tecnolágicas, dentre
outras.
A variedade de serviços que dissipam na sociedade atual apresenta um
desafio para estudiosos dessa área, onde faz-se necessário demonstrar de fi nições
claras do que é um serviço, assim como desenvolver métodos para a aplicação de
uma política de qualidade nesta área. (MORAES, 2004)
Segundo Kotler (1996) o serviço é qualquer atividade ou beneficio que uma
parte possa oferecer à outra que seja essencialmente intangível e que não resulte
em propriedade de coisa alguma. Já Gianesi e Corrêa (1994) definem serviços como
experiências que o usuário vivencia, enquanto que produtos são coisas que podem
ser possuídas.
Seguindo a classificação de Browning-Singlemann contida em Teboul (1999)
o cenário dos serviços pode ser subdividido em três setores: (1) serviços destinados

ao produtor que se tratam da terceirizagão das tarefas, tais como a informática, a
publicidade, a limpeza, a segurança, dentre muitas outras; (2) serviços destinados
ao consumidor que podem ser subdivididos em vendáveis como, por exemplo, os
serviços bancários, e os não vendáveis como exemplo a saúde e a educação e (3)
fornecimento de auto-serviço, é quando o consumidor final é capaz de produzir o
serviço desejado para si mesmo.
Para Schmenner (1999) os serviços são classi fi cados mediante duas
dimensões que podem afetar significamente o caráter do processo de atendimento.
Dentre as inúmeras características dos serviços Gianesi e Corrêa (1994); e
Schmenner (1999) descrevem:
intangibilidade — os serviços são experiências que o consumidor vivencia, ou

seja, é algo que não se pode tocar ou sentir;
impossibilidade de fazer estoque — o consumo e a produção do serviço

ocorrem simultaneamente, sendo praticamente impossível estocá-lo;
produção e consumo fisicamente unidos — muitas vezes os serviços são

criados e entregues na hora, just-in-time.
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r entrada fácil no mercado

—

geralmente as operações de serviços não

requerem investimento alto de capital, deste modo as barreiras para entrar no
mercado são poucas favorecendo assim a inserção da empresa;

r influências externas

—

os serviços podem ser altamente influenciados pelos

avanços tecnológicos, regulamentação governamental, dentre outros fatores
externos. Essas forças podem afetar a empresa podendo ajudá-la a crescer
ou como uma barreira a seu desenvolvimento.

Características como a intangibilidade, produção e consumo simultâneos e a
participação dos clientes fazem que a organização necessite de um investimento no
processo produtivo, na padronização, no componente estratégico, ou seja, nos
processos de garantia e controle da qualidade. (FREITAS, 2003, apud MORAES,

2004)
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) comentam que um dos trabalhos mais
conhecidos para avaliar a percepção dos clientes a respeito da qualidade do serviço
foi desenvolvido por Valerie A. Zeithaml, A Parasuraman e Leonard L. Berry, no qual
foram identifi cadas pelos autores as cinco primeiras dimensões que os clientes
utilizam para julgar a qualidade nos serviços: confiabilidade,

responsabilidade,

segurança, empatia e tangibilidade. Porém para Gianesi e Corrêa (1994, p. 90) o
instrumento para avaliar essas cinco dimensões da qualidade é muito amplo e
abrangente, ou seja, de uso geral para qualquer tipo de serviço.
Embora seja um instrumento valido para compreender a forma como os
clientes avaliam o serviço, os atributos propostos são excessivamente
abrangentes para ajudar os responsáveis pela gestão das operações de
serviços a tomar decisões que tornem o serviço (resultado e processo) mais
competitivo aos olhos desses consumidores.

Em conseqüência a este pensamento Gianesi e Corrêa (1994) apresentam
um diferente critério de avaliação da qualidade do serviço, combinado das visões de
diferentes autores, conforme representado pela Figura 2.
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Consistência
Velocidade de
Atendimento

Flexibilidade

Competência

Critérios de
Avaliação da
Qualidade do
Serviço

Credibilidade/

Acesso

Segurança

Tangiveis

Custo

Figura 2: Os critérios de avaliação da qualidade do serviço
Fonte: adaptado de Gianesi e Corrêa (1994)

0 critério credibilidade/segurança pode ser entendido como a competência
para realizar o serviço e passar a idéia de que o funcionário está empenhado em
atender o cliente da melhor forma, ou seja, é a capacidade de transmitir confiança e
confiabilidade ao cliente. A tangibilidade é a aparência das instalações físicas, dos
funcionários, dos equipamentos e dos materiais de comunicação. 0 critério
consistência é importante para garantir que o cliente saiba o que esperar de um
serviço, já que muitos clientes são desfavoráveis a experimentar novos serviços e/ou
fornecedores. A competência refere-se ás habilidades técnicas e ao conhecimento
do fornecedor para a execução do serviço. A velocidade de atendimento é um
critério importante para o consumidor, a prontidão da empresa e dos colaboradores
em prestar o serviço pode garantir uma predisposição por parte do cliente
empresa. 0 atendimento/atmosfera refere-se ao grau de satisfação que o cliente
obteve durante o processo da prestação de serviço, ou seja, avalia o nível de prazer
neste processo. A flexibilidade tem como significado a capacidade de mudar e/ou se
adaptar de maneira rápida a operação, devido a mudanças dos processos, dos
suprimentos ou das necessidades dos cliente& 0 acesso avalia a facilidade que o
cliente possui para entrar em contato com o fornecedor do serviço. Por fi m, o custo
do serviço que avalia o quanto o cliente irá pagar pela prestação do serviço.
(GIANESI E CORREA, 1994)
De modo geral pode observar que o conceito de qualidade nos serviços não
altera substancialmente a meta prioritária da empresa, que é a satisfação plena do
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consumidor Entretanto deve-se implementar uma cultura de qualidade na
organização, para que esta possa garantir a fidelização do seu cliente.

22.2 Gestão da Qualidade

A gestão da qualidade tem como objetivo incentivar as organizações a
analisar os requisitos dos clientes, definir os processos de produção que sejam
aceitáveis para o cliente, além de manter esses processos sob controle. "Um
sistema de gestão da qualidade pode fornecer a estrutura de melhoria continua com
o objetivo de aumentar a probabilidade de ampliar a satisfação do cliente e de outras
partes interessadas" (ISO, 2005, p. 1).
Segundo Ishikawa (apud TEBOUL, 1991, p. 56), a gestão da qualidade
consiste em "desenvolver, criar e fabricar mercadorias mais econômicas, úteis e
satisfatórias para o comprador. Administrar a qualidade é também administrar o

prego de custo, o preço de venda e o lucro."
A gestão da qualidade tem como um objetivo fundamental a criação de uma
cultura da qualidade. Entende-se cultura como um conjunto de valores. Atualmente
vem sendo

uma

das grandes

preocupações

das

organizações,

pois a

conscientização e a certi fi cação de qualidade do serviço e/ou produto tornou-se um
diferencial competitivo no existente mercado. Essa certi fi cação além de aumentar a
confiança, a satisfação e a fidelização do cliente, pode provocar a diminuição dos

custos, aumentar a produtividade e obter a melhoria dos processos. Esta melhoria
dos processos é efetuada com a padronização dos procedimentos efetuados na
empresa.

2.2.2.1 Gestão da Qualidade no Processo

Para Paladini (2000, p. 39) "a Gestão da Qualidade no processo deve ser
inserta na Gestão da Qualidade. Em outras palavras: a meta das mudanças do
processo deve ser sempre contemplar maior adequação do produto ao uso". A
qualidade para o autor, inicialmente enfatizava o próprio produto, com o tempo
passou a enfatizar o processo, desde seu planejamento até o final.
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Paladini (1995) apresenta um roteiro pratico para viabilizar a gestão da
qualidade no processo, que envolve o agrupamento de atividades em três etapas: a
eliminação de perdas; a eliminação das causas das perdas e a otimização do
processo.

ETAPA 1 — Eliminação de perdas
1. Eliminação de defeitos, refugos e retrabalho;
Atividades
2. Emprego de programas de redução dos erros da mão-de-obra;
Características
3. Esforços para minimizar custos de produção;
4. Eliminação de esforços inúteis (como reuniões inconclusivas).
`,-, Corretivas (visam eliminar falhas do sistema);
Natureza das
:- Ações direcionadas para elementos específicos do processo;
Ações
'5. Alvo: limitado, bem defi nido;
:- Resultado: imediatos.
Prioridade
Minimizar desvios da produção.
Observações
',- Não se acrescenta nada ao processo;
Y Eliminam-se desperdícios.
Quadro 4: Etapa 1 — Eliminação de perdas
Fonte: Paladini (2000, p. 35)
Nesta primeira etapa

o objetivo principal é minimizar os desvios da

produção. Sendo assim, as ações corretivas precisam ser imediatas e direcionadas
para a resolução do processo errôneo. Ao eliminar os defeitos constatados, parte-se
para a analise das causas.
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ETAPA 2

—

Eliminação das causas de perdas

1. Estudo das causas de ocorrência de defeitos ou de situações
que favorecem seu aparecimento;
Atividades
2. Controle estatístico de defeitos;
Características
3. Desenvolvimento de projetos de experimentos voltados para a
relação entre causas e efeitos;
4. Estruturação de sistemas de informações para monitorar a
produção e avaliar reflexos, no processo, de ações
desenvolvidas.
';- Preventivas;
:= Enfase: eliminar causas de falhas do sistema;
.:= Meta: corrigir o mau uso dos recursos da empresa;
Natureza das
Ações direcionadas para areas ou etapas do processo de
Ações
produção, setores da fábrica ou grupos de pessoas;
'fr Alvo: obter níveis de desempenho do processo produtivo em
função de ações que foram desenvolvidas;
> Resultados: médio prazo.
Evitar situações que possam conduzir a desvios da produção,
Prioridade
eliminando se elementos que a prejudiquem e gerando se
condições mais adequadas para seu funcionamento normal.
';- Aqui, considera-se perda, toda e qualquer ação que não agrega
valor ao produto;
Observações
Esta etapa requer atividades de difícil implantação e de
avaliação mais complexa, mas aqui pode-se visualizar se estão
ocorrendo melhorias em termos da qualidade.
ua ro : Etapa 2— Eliminação das causas de perdas
::-•

-

-

.-

Fonte: Paladini (2000, p. 36)

A análise cuidadosa de todo o processo que ocasionou as perdas é
executada pelos setores responsáveis na etapa 2. Se constatado algum
procedimento incorreto, uma nova estruturação e correção é elaborada, ou seja, a
ênfase neste caso é eliminar as falhas no sistema e corrigir ações que podem
acarretar nestes problemas.
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ETAPA 3— Otimização do processo
Novo conceito de qualidade, eliminando a idéia de qualidade é a
falta de defeitos mas, sim, a adequação ao uso;
2. Aumento da produtividade e da capacidade operacional da
empresa;
3. Otimização da alocação dos recursos humanos da empresa;
4. Otimização dos recursos da empresa;
5. Adequação crescente entre produto e processo, processo e
projeto; e projeto e mercado;
6. Estruturação de sistemas de informações para a qualidade.
'fr Atividades destinadas a gerar resultados benéficos ã
organização de forma permanente;
,- Resultados de longo prazo;
r Ações abrangentes, dirigindo-se para o processo (alvo a atingir);
'r Atuação tanto em termos de resultados individuais de áreas,
grupos de pessoas ou setores, como na interface entre eles,
enfatizando contribuições (individuais ou coletivas) para o
resultado global do processo.
Definir potencialidades da produção, enfatizando o que o processo
tern de melhor hoje e o que é capaz de melhorá-lo ainda mais.
r Esta é a (mica etapa que agrega, efetivamente, valor ao
processo, e conseqüentemente, ao produto.
1.

Atividades
Características

Natureza das
Ações

Prioridade
Observações

Quadro 6: Etapa 3— Otimização do processo
Fonte: Paladini (2000, p. 37)

As etapas descritas desenvolvem-se de maneira evolutiva, em decorrência
destas etapas apresenta-se a melhoria continua. Ao sintetizar a etapa e sua
conseqüência obtemos: (a) eliminados os defeitos, obtém-se um produto/serviço em
condições de ser efetivamente utilizado; (b) eliminadas as causas, obtêm-se maior
confiabilidade ao produto/serviço; e (c) otimizando o processo, obtêm-se um
produto/serviço com a maxima eficiência e eficácia. (PALADIN!, 2000)
0 processo de melhoria e visto como um processo continuo e continuado de
acordo com a abordagem do ciclo PDCA (plan, do, check, action) de Deming. A
idéia, é de que os envolvidos percorram continuamente o circulo no sentido horário,
iniciando pelo estagio de Planejar a melhoria, passando subseqüente pelos estágios
de Implanter a melhoria, Avaliar a melhoria e por fi m decidir sobre a Ação a ser
disparada pelos resultados da avaliação. (GIANESI E CORREA, 1994)
Obtemos então o ciclo PDCA representado na Figura 3 a seguir.
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PLANEJAR MELHORIA
identi fi cação de oportunidades de melhoria;
análise do processo .
▪
•

IMPLANTAR MELHORIA
• medir desempenho atual;
envolver pessoas;
• implantar
alterações
no

geração de alternativas;
avaliação de alternativas;
pianos de ação e implementação.

processo.

AÇÃO A SER DISPARADA
•

se a melhoria foi sucesso,
normatiza e padroniza;
se a melhoria não foi um
sucesso, ou se reinicia o ciclo
ou se volta à situação anterior.

AVALIAR A MELHORIA
S-

Medir desempenho após melhoria;
Avaliar desempenho após melhoria.

Figura 3: 0 ciclo PDCA para melhoria continua
Fonte: adaptado de Gianesi e Conta (1994)

Os estágios planejamento, implantação e avaliação, não apresentam
novidades quanto aos processos tradicionais de solução de problemas. 0 estagio,
Ação a ser disparada, merece atenção especial por suas implicações nos próprios

resultados do processo de melhoria
Uma vez que determinada melhoria é implantada e avaliada, o estágio A é
disparado, tendo dois possiveis encaminhamentos: caso a melhoria não
tenha tido sucesso, ou seja, na improvável situação de que uma alteração
no processo feita com objetivo de melhoria tenha resultado em
desempenhos inferiores à situação pré-alteração, o encaminhamento é que
se re-altere o processo para que ele volta à situação pré-alteração. Caso
por outro lado a melhoria seja constada, ou seja, a alteração de processo
resultou em efetiva melhoria de desempenho, este novo processo deve ser
"estabelecido", ou seja, deve ser documentado, talvez padronizado e os
procedimentos devem ser alterados para que a melhoria seja encarada
corno permanente [...] (GIANESI E CORREA, 1994, p. 228-229)

Para que possa ser gerada uma qualidade no processo, a empresa deve
focar suas ações no consumidor e envolver/desenvolver a alta administração em
uma gestão voltada para a qualidade. 0 treinamento dos agentes envolvidos no
processo produtivo é de elementar importância para o andamento da produção. Não
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obstante, o controle da qualidade por parte dos gestores necessita ser constante,
com intuito de otimizar os recursos e processos, ou seja, desenvolver uma melhoria
continua.

2.3 Norma ISO

A ISO (International Organization for Standardization), trata se de uma
-

organização internacional privada e sem fins lucrativos, criada em 1947 com sua
sede situada em Genebra, na Suíça. Seu objetivo principal é a criação e fixação de
normas técnicas, nas quais permitem que seja estabelecido padrões de definições e
processos.

0 sistema ISO nasceu da massificação da produção nas indústrias e pela
necessidade de manter a qualidade

e a padronização dos produtos, tantos

intermediários e finais, com intuito de evitar retrabalho e custos elevados de
produção.

0 cumprimento destes aspectos pode garantir a qualidade, se tratando de
bens e serviços. No Brasil, a organização normalizadora é a ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), membro fundador da ISO. A ABNT atua nas areas
da gestão da qualidade, gestão ambiental, responsabilidade social, saúde

e

segurança ocupacional, segurança de alimentos, segurança da informação,
certificação florestal, certificação de produtos ou serviços e programas evolutivos.
Como forma de atestar a qualidade do produto e/ou serviço de uma
organização, foram criados os Certi fi cados ISO. Que apresentam como requisitos,
uma série de análises de procedimentos e documentações para uma organização
obtê-lo. Desta forma, a certificação determina que o produto e/ou serviço satisfaz as
normas e procedimentos de padronização.

2.3.1 Padronização

Como especificado a norma ISO estabelece um padrão de procedimento
com intuito de excluir ações extras, assim pode-se evitar a perda de tempo e de
custos. Para Campos

(1992)

a definição de padrão não se limita ao

estabelecimento (consenso, redação e registro) do padrão, mas inclui também a sua
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utilização (treinamento e veri fi cação continua da sua observação). Pode-se concluir
então que a padronização só terminará quando a execução do trabalho conforme o
padrão estabelecido estiver assegurado.
Segundo Paladini (2002), para que se possa determinar um padrão é
necessário que este tenha como intuito a melhoria de um processo ou método. Já
para Juran (1997), não há o controle sem a padronização. A padronização é um
meio de se conseguir melhores resultados, entretanto o seu uso não é totalmente
estável, ele deve se atualizar conforme o desenvolvimento de novas técnicas e
tecnologias.
Os objetivos gerais para a padronização conforme estabelece Azambuja
(apud FRANCHI, 1998) são os seguintes:
facilidade para as pessoas na execução de seu trabalho através da
delegação de autoridade;
manter a tecnologia relacionada a cada processo;
prevenção quanto à ocorrência de problemas;
formar uma base para a busca de melhorias continuas nos processos.

Campos (1992) afirma que a de fi nição de padronização não deve limitar-se
apenas ao estabelecimento de consenso, redação e registro do padrão, mas
também deve compreender a utilização (treinamento e veri fi cação continua). A
padronização, portanto, deve ser bem aceita nas organizações, com a fi gura de que
trará melhorias na qualidade, custo, cumprimento de prazos e segurança. Desta
forma ao se constituir um padrão, deve ter bem claro qual a definição do seu objetivo
(qualidade, atendimento, segurança, custo, moral). Após esta escolha, segundo
Campos (1992), deve-se seguir as etapas básicas:
a.

elaboração de fluxograma;

b.

descrição do procedimento;

c.

registro em formato padrão;

A Figura 4, a seguir, demonstra a seqüência das etapas básicas geral da
padronização.
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METODO DE PADRONIZAÇÃO
o

ESPECIALIZAÇÃO

6
4

SIMPLIFICAÇÃO

1
1

REDAÇÃO

I

COMUNICAÇÃO

1
7

EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

lir
Gil

VERIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE AOS PADRÕES

Figura 4: Método de padronização
Fonte: Campos (1992)
De modo mais explicativo, as etapas descritas acima consistem em:
•

especialização: escolha do sistema a ser padronizado e determinação da

sua repetibilidade;
▪ simplificação:

redução

de produtos, materiais, componentes

e

procedimentos, além da simplificação do projeto;
•

redação: escrita dos procedimentos para a padronização (manuais);
comunicação:

a divulgação dos procedimentos para a

padronização

considerando todos os afetados no processo;
•

educação e treinamento: treinar os colaboradores e os educar a fazer aquilo

que deve ser feito, sempre cia mesma maneira;
•

verificação da conformidade aos padrões: o supervisionamento do gerente

perante os colaboradores, com fins de verificar se os padrões estão sendo
aplicado&

Com a utilização da padronização,

pode-se obter alguns resultados

significativos para a empresa. Resultados estes que irão garantir aspectos como a
manutenção e melhoria da qualidade e produtividade, redução do custo, etc Porém,

para conseguir este efeito, a organização além de padronizar, deve controlar este
processo para garantir seus efeitos.
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2.3.2 Normalização

A normalização segundo a ABNT (2007), refere-se a uma "atividade que
estabelece, em

relação

a problemas existentes ou potenciais,

prescrições

destinadas a utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau átimo de
ordem em um dado contexto." Ou seja, a normalização é um método de organizar as
atividades, deste modo, opta-se pela criação e utilização de regras e normas com
intuito de estabelecer uma padronização quando a um procedimento.
Os objetivos da normalização podem depender do produto, processo ou
serviço que a organização fornece e/ou executa. Dentre estes, fundamentado na
ABNT (2007) e no Sebrae-SC, cabe destacar
■

economia:

proporcionar através da

sistematização

e ordenação das

atividades, onde acontece a redução significativa dos procedimentos para a
elaboração dos produtos e serviços;
"fr- comunicação: promover um meio de comunicação entre cliente e fabricante

mais eficiente,

o que acarreta numa maior confiabilidade das partes

envolvidas;
fr segurança: proteger a saúde e a vida humana;
proteção do consumidor fornecer a sociedade meios eficazes para avaliar

a qualidade dos produtos;

eliminação de barreiras técnicas e comerciais: evitar a existência de
regulamentos e normas conflitantes em diferentes [Daises, facilitando assim o
comércio internacional;
simplificação:

limitar a variedade de produtos manufaturados e seus

componentes, em outras palavras, objetiva a prevenção da complexidade.
A normalização de uma atividade deve ter a cooperação mútua de todos os
envolvidos, ou seja, é de grande importância o consenso geral. A publicação de uma
norma não significa que ela atribua algum valor a um procedimento. Esta atribuição
sera válida a menos que a norma possa ser aplicada. No inicio do processo de
aplicação ou implementação da norma pode acontecer uma ma disposição dos

agentes envolvidos no processo, mas aos poucos, com uma
objetivos dessa implementação os benefícios vão surgindo.

divulgação dos
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Dos benefícios qualitativos e quantitativos que a normalização pode
proporcionar, a ABNT (2007) destaca:

Qualitativos:

fr a utilização adequada dos recursos (equipamentos, materiais e mão-deobra);
fr a uniformização da produção;
fr a facilitação do treinamento da mão-de-obra, melhorando seu nível técnico;
fr a possibilidade de registro do conhecimento tecnológico;
fr melhorar o processo de contratação e venda de tecnologia.

Quantitativos:

fr redução do consumo de materiais e do desperdício;
fr padronização de equipamentos e componentes;
redução da variedade de produtos (melhorar);
fr fornecimento de procedimentos para cálculos e projetos;
fr aumento de produtividade;
fr melhoria da qualidade;
fr controle de processos.

A aplicação da norma pode produzir uma melhora na qualidade dos produtos
ou serviços. Em conseqüência disto, pode acarretar no aumento das vendas,
agregando qualidade ao produto ou serviço, elevando o grau de satisfação dos
clientes. A utilização das normas é um caminho e fi caz para convencer potenciais
consumidores que o produto ou serviço oferecido possui uma alta qualidade,
segurança e confiabilidade. Com a utilização também pode-se obter uma vantagem
competitiva a outras empresas que não utilizam de normas que visam a qualidade,
isso agrega uma maior confiança por parte dos consumidores, o que eleva a uma
boa imagem da empresa. (ABNT, 2007)
Outro fator de destaque para a sua utilização parte da estratégia de
marketing, que pode conferir através da construção do conhecimento uma
necessidade do mercado e dos consumidores a adquirirem o produto, já que o
mesmo, possui uma certificação de qualidade. Isso facilita a exportação, já que o
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produto atende a uma especi fi ca norma a qual é exigida em determinado pais.
(ABNT, 2007)

2.3.2.1 Processo de elaboração de normas
0 processo de elaboração de normas brasileiras surge conforme verificado
pela ABNT (2007), através das seguintes etapas:

Programa de
Normalização

Elaboração do
Projeto de Norma

Consulta

Nacional

Análise do Resultado
da Consulta Nacional

•
OK

NÃO

Figura 5: Processo de Elaboração de Normas Brasileiras
Fonte: ABNT (www.abntcorn.br)

A partir da demanda surge a necessidade da normalização de determinado
tema, que é encaminhado à ABNT por uma parte interessada No programa de
normalização o comitê técnico expõe o tema aos diversos setores envolvidos, que
após o consenso quanto a necessidade e a prioridade da normalização, o tema é

inserido no programa de normalização. Na elaboração do projeto de norma, a
comissão de estudos, composta por representantes de todas as partes interessadas,
tem a responsabilidade de desenvolver, por meio de consenso de todos, um texto a
ser submetido à consulta nacional. Neste processo, após a elaboração do projeto da
norma, o tema é submetido à apreciação da sociedade que pode manifestar-se
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comissão de estudos sobre a norma em questão aprovando-a ou não. Devendo
apresentar quando não, as objeções técnicas que justi fi quem a manifestação. Com a
análise do resultado da consulta nacional, a comissão de estudos juntamente com
todos os interessados se reúne para determinar, por consenso, se o projeto da
norma deve ser aprovado como norma brasileira. Caso o projeto seja alterado
tecnicamente conforme as manifestações ocorridas na consulta nacional, o projeto
da norma será submetido novamente a uma consulta nacional, como 2° projeto de
norma. Caso ele receba objeções técnicas justificáveis, que o tema não possui um
consenso necessário para a sua aprovação, a comissão de estudos pode solicitar o
seu cancelamento à ABNT. (ABNT, 2007)

2.3.3 A família NBR ISO 9000

As normas da família ABNT NBR ISO 9000, revisada em 2005, foram
desenvolvidas para dar apoio às organizações na implementação e operação de
sistemas de gestão da qualidade eficazes, independentemente do tipo e do porte da
organização. As normas que compõem essa 'família' de acordo com a ABNT são:
NBR ISO 9000 — descreve os fundamentos de sistema da gestão da
qualidade, estabelecendo a terminologia para estes sistemas;
NBR ISO 9001 — especifica os requisitos básicos para um sistema de gestão
de qualidade, no qual a organização necessita demonstrar a capacidade para
fornecer produtos que atendam ás necessidades e/ou requisitos;
» NBR ISO 9004 — fornece diretrizes que consideram a e fi cácia e eficiência do
sistema de gestão da qualidade. Ou seja, tem como objetivo melhorar o
desempenho da organização e de proporcionar a satisfação dos clientes e de
outras partes envolvidas;
NBR ISO 19011 — fornece as diretrizes sobre a auditoria de sistemas de
gestão da qualidade e ambiental.
Estas normas formam um conjunto coerente de diretrizes sobre o sistema de
gestão da qualidade. Que servem para apoiar a implantação de sistema de gestão
da qualidade ou para fornecer uma base conceitual para a prática relacionada
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melhoria da qualidade. Em especi fi co a ISO 9000 (ABNT, ISO 9000) pode ser
aplicável nas seguintes situações:
organizações que buscam vantagens através da implementação de um
sistema de gestão da qualidade;
organizações que buscam a confiança nos seus fornecedores de que os
requisitos de seus produtos serão atendidos;
aos usuários dos produtos;
As pessoas que possuem interesse no entendimento mútuo da terminologia
utilizada na gestão da qualidade;
As pessoas internas ou externas A organização, que avaliam o sistema de
gestão da qualidade ou o auditam, para veri fi carem a conformidade conforme
os requisitos da ABNT NBR ISO 9001 (por exemplo: auditores, órgãos
regulamentadores e organismos de certi fi cação);
As pessoas internas ou externas A organização, que prestam assessoria ou
treinamento sobre

o

sistema de gestão da qualidade adequado A

organização; e
grupos de pessoas que elaboram normas correlatas.

A ISO série 9000 segundo Binney (apud FRANC', 1998), é um conjunto de
normas que estipula requisitos básicos de um sistema voltado para garantir, gerir e
melhorar a qualidade. Se a implementação destas normas for feita de forma isolada
de outras iniciativas de qualidade na empresa, terá conseqüência limitada em
termos de resultados. A base para a garantia da qualidade da série ISO 9000, está
no planejamento e na padronização de processos em relação aos requisitos préde fi nidos.
Como forma de garantir

o

comprometimento

e

envolvimento dos

colaboradores no sistema de gestão da qualidade proporcionado pela ISO,
apresentam-se oito princípios, que podem ser usados pela Alta Direção da
organização visando a melhoria de desempenho. São eles:
a. foco no cliente

—

organizações dependem de seus clientes, e portanto,

convém que entendam as necessidades atuais e futuras do cliente, os seus
requisitos, e procurem exceder as suas expectativas;
b. liderança

—

lideres estabelecem unidade de propósito e o rumo da

organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno, no qua)
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as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os
objetivos da organização;
c. envolvimento de pessoas — pessoas de todos os níveis são a essência de
uma organização, e seu total envolvimento possibilita que as suas habilidades
sejam usadas para o beneficio da organização;
d. abordagem de processo — um resultado desejado é alcançado mais
efi cientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados
como um processo;
e. abordagem sistêmica para a gestão — identificar, entender e gerenciar
processos inter-relacionados como um sistema contribui para a eficácia e
eficiência da organização no sentido desta atingir os seus objetivos;
f. melhoria continua — convém que a melhoria continua do desempenho global
da organização seja seu objetivo permanente;
g. abordagem factual para tomada de decisào — decisões eficazes são
baseadas na análise de dados e informações;
h. benefícios mútuos nas relações com os fornecedores — uma organização
e seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos

aumenta a habilidade de ambos em agregar valor.

A organização que tem a visão de uma gestão direcionada para a qualidade,
tem que ter planejado todo este processo constantemente. Pois, precisa seguir
alguns princípios, como os acima citados pela norma ISO. Este planejamento de
implementação da qualidade, tem que obter-se desde o inicio do processo para que
ocorra falhas durante a implementação. Os benefícios resultantes deste enfoque não
somente são relacionados a qualidade do serviço e/ou produto, mas também
gestão de custos, recursos e a de recursos humano&
Para que a organização possa ser certificada ela tem que atender alguns
requisitos propostos. Dentre estes se destacam: (a) a padronização dos principais
processos; (b) o monitoramento e a medição desses processos, com intenção de
assegurar a qualidade do serviço; (c) a implementação de registros, para garantir a
rastreabilidade do processo; (d) a inspeção da qualidade, para veri fi car se he
necessidade de tomar ações corretivas; (e) a revisão sistemática dos processos e do
sistema de qualidade, para garantir a eficácia (ISO, 2005)
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Algumas etapas são necessárias para desenvolver e implementar um
sistema de gestão da qualidade proporcionada pela ISO. Esta abordagem também é
utilizada e aplicável para a manutenção e melhoria de um sistema de gestão de
qualidade já em uso ou existente. A organização que a adota gera confiança na
capacidade de seus processos e na qualidade de seus produtos, fornecendo assim
uma base para a melhoria continua. Isso pode garantir o sucesso da organização.
Por fim, conforme a norma ISO 9000 (ISO, 2005, p. 2) as etapas são:
a. determinação das necessidades e expectativas dos clientes e das outras

partes interessadas;
b. estabelecimento da política da qualidade e dos objetivos da qualidade da
organização;
c. determinação dos processos e responsabilidades necessários para atingir os

objetivos da qualidade;
d. determinação e fornecimento dos recursos necessários para atingir os

objetivos da qualidade;
e. estabelecimento de métodos para medir a eficácia e a eficiência de cada
processo;
f.

aplicação dessas medidas para determinar a eficácia e a eficiência de cada
processo;

g. determinação dos meios para prevenir não-conformidades e eliminar suas
causas;
h. estabelecimento e aplicação de um processo para melhoria continua do
sistema de gestão da qualidade.

A base para a garantira da qualidade da série ISO 9000, esta no
planejamento e na padronização de processos em relação aos requisitos préde fi nidos. A padronização exerce um papel fundamental na implantação das normas
da família ISO 9000. Segundo Umeda (apud FRANCE -II, 1998, p. 64), uma das
'características principais da ISO série 9000 esta no fato dela propor um Sistema da

Qualidade baseado na padronização dos processos relativos a um conjunto de
requisitos (exigências) pré-determinados." A padronização não é somente para
atender aos requisitos da ISO, mas também, como uma ferramenta auxiliar para
gerenciar o processa
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A geração da documentação permite a comunicação do propósito e a
consistência da ação. Contribuindo desta forma segundo a 1S0 9000 (ISO, 2005)
para: prover um treinamento mais apropriado para futuros colaboradores; atingir a
conformidade com os requisitos pré-definidos e a melhoria continua; assegurar a
rastreabilidade e a repetibilidade; prover evidência objetiva; e avaliar a eficácia e a
continua adequação do sistema de gestão da qualidade. Contudo, a geração da
documentação não pode ser considerada com um fim em si mesma, mas como uma
atividade que agregue valor.
Os tipos de documentação utilizada em sistemas de gestão da qualidade,
podem ser classificados como:
e manuais da qualidade

—

documentos que fornecem informações consistentes,

tanto internamente como externamente sobre o sistema da gestão da
qualidade da organização;
e planos da qualidade

—

documentos que descrevem como o sistema de gestão

da qualidade é aplicado em um projeto, contrato ou produto especifico;
F especificagões
:e

diretrizes

—

—

documentos que estabelecem requisitos;

documentos que estabelecem recomendações ou sugestões;

documentos que podem incluir procedimentos documentados, instruções de
trabalho e desenhos — documentos que fornecem informações sobre como
realizar atividades e processos de forma consistente;
e registros

—

documentos que fornecem evidência objetiva de atividades

realizadas ou de resultados alcançado&

É importante ressaltar que cada organização determina a extensão da
documentação necessária e os meios a serem utilizados. A determinação dá-se por
fatores como o tipo e o porte da organização, a complexidade, a interação dos
processos, dentre outros. Outro aspecto a ser considerado, é a atualização destes
documentos, já que com o tempo e com a inovação de técnicas, estes podem se
tornar não mais aplicáveis à organização. Ou seja, deve-se estabelecer um processo
de melhoria continua, tanto dos procedimentos quanto ao registro destes
procedimentos nas documentações especificadas.
Para a ISO 9000 (ISO, 2005, p. 6) "o objetivo da melhoria continua de um
sistema de gestão da qualidade é aumentar a probabilidade de melhorar a
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satisfação dos clientes e de outras partes interessadas." Algumas ações para a
melhoria segundo a norma incluem o seguinte:

a. análise e avaliação da situação existente para identificar áreas para melhoria;
b. estabelecimento dos objetivos para melhoria;
c. pesquisa de possíveis soluções para atingir os objetivos;

d. avaliação e seleção destas soluções;
e. implementação da solução escolhida;
f.

medição, verificação, análise e avaliação dos resultados da implementação
para determinar se os objetivos foram atendidos;

g. formalização das alterações.

A abordagem do sistema de gestão da qualidade apresentado nas normas
da família ISO 9000 e os modelos de excelência organizacional são baseados em
princípios comuns. Estas duas abordagens permitem a identificação dos pontos
fortes e oportunidades de melhoria da organização, prevêem disposições para

avaliação com base em modelos genéricos e disposições para o reconhecimento
externo, e fornecem uma base para a melhoria continua 0 diferencial dessas
abordagens está no fato que a ISO fornece requisitos para sistema de gestão da
qualidade e diretrizes do desempenho, enquanto os modelos de excelência contêm
critérios que permitem uma avaliação comparativa do desempenho da organização.
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3. METODOLOGIA

Na metodologia é explanado todo o processo cienti fi co que gerou o presente
trabalho. Com a finalidade de alcançar os objetivos determinados no estudo é
necessário utilizar de métodos e técnicas responsáveis pela fundamentação da
pesquisa e pela sua instrumentalização. Para Castro (apud MATTAR, 1996) o
objetivo da metodologia é o de ajudar a compreender, em amplos termos, não os
produtos da pesquisa, mas o próprio processo.
"A metodologia não só contempla a fase de exploração de campo (escola do
espaço da pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, estabelecimento dos critérios de
amostragem e construção de estratégias para entrada em campo) como a definição
de instrumentos e procedimentos para análise de dados." (MINAYO, 1994, p. 43)
Deste modo, neste capitulo serão abordados o tipo de pesquisa, o universo
e a amostra da pesquisa, as técnicas de Goleta de dados bem como as limitações de
estudo.

3.1 Tipo de pesquisa

Segundo Vergara (apud ZANELLA, 2006) a pesquisa cientifica pode ser
classifi cada por dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. No que
segue esta definição, a presente pesquisa depara-se com a seguinte categorizagão.
Quanto aos fins, segundo Trivirios (2006), existem três tipos de estudos que
são classificados conforme seu objetivo, cujas finalidades são diferentes: estudo
exploratório, estudo descritivo e estudo experimental.

Inicialmente a pesquisa caracterizou-se como um estudo exploratório, pois
se fez necessário ter noção da realidade da organização e de seus processos, além
do conhecimento da literatura na area a ser pesquisada. Conforme afirma Trivirios
(2006, p. 109):

Os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua
experiência em tomo de determinado problema. 0 pesquisador
parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma
realidade especifica, buscando antecedentes, maior conhecimentos
para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo
experimental.

58

0 estudo deparou-se também como uma pesquisa de caráter descritivo, no
qual foram apresentadas as características dos processos efetuados pela tutoria do

Curso de Graduação em Administração â Distância. Segundo Mattar (1996), a
pesquisa descritiva procura responder a perguntas como: quem, o qué, quanto,
quando e onde, objetivando expor o fenômeno em estudo. Quanto à natureza do
relacionamento das variáveis estudadas, foi uma pesquisa descritiva, pois pretendeu

montar uma padronização dos processos na tutoria do Curso de Graduação em
Administração à Distância.

Para Mattar (1996) uma pesquisa apresenta normalmente uma parte inicial
exploratória que ajudará no delineamento da parte conclusive. A diferença básica

entre as duas é o nível de estruturação da pesquisa e o seu objetivo imediato.
Quanto ao grau de estrutura e objetivos, foi inicialmente uma pesquisa exploratória e
em seguida uma pesquisa conclusiva descritiva
No que se refere aos meios, Vergara (apud ZANELLA, 2006) propõe que as
pesquisa podem ser: de campo, de laboratório, telematizada, documental,
bibliográfica, experimental, ex-post-facto, participante, pesquisa-ação e estudo de

caso.
0 estudo desenvolvido neste trabalho caracterizou-se como um estudo de

caso, de modo que pra Trivitios (2006) têm por objetivo aprofundar a descrição de
determinada realidade e fornecer conhecimento aprofundado da realidade do
ambiente estudado, onde os resultados atingidos podem ocasionar na formulação de
proposições e teorias para o estudo ern outras localidades. Que ao ser feitas a
constatação dos resultados não deve generalizá-los. Perante esta definição, o

presente estudo tratou-se de um caso em particular. A análise foi feita no ambiente
do Curso de Graduação em Administração à Distância oferecido pelo Departamento
de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, onde se
teve por objetivo reunir informações pertinentes e detalhadas.
No entanto, a pesquisa pode também ser definida como pesquisa-ação,
segundo definição de Thiollent (apud ZANELLA, 2006, p. 33) a pesquisa-ação:
"[... ] é um tipo de pesquisa social com base empírica que 6 concebida e
realizada em estreita associação corn uma ação ou corn a resolução de um
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo."
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Este estudo apresentou esta caracterização devido ao autor participar do
projeto que está sendo analisado, tendo a possibilidade de discutir mudanças nos
processos da tutoria desenvolvidos na organização.

3.2 Universo e amostra da pesquisa

Por se tratar de um estudo de caso da própria organização estudada, o
objeto de estudo da pesquisa foi o Curso de Graduação em Administração a
Distância da UFSC.
De acordo com Mattar (1996) as amostras podem ser probabilisticas onde
cada elemento da população tem chance de compor a amostra

e a não

probabilistica no qual o processo de seleção parte do julgamento do pesquisador.
Sendo assim, optou-se para a Goleta de dados o método de amostragem não
probabilistica, onde o universo da amostra foi escolhido por julgamento do autor.
Para a definição da amostragem segundo Minayo (1993, p. 43), comenta
que a "pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua
representatividade. [...] A amostragem boa é aquela que possibilita abranger a
totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões."
Segundo Zanella (2006) na amostragem por julgamento, a amostra a ser
selecionada constitui-se de elementos típicos da população a qual se quer
pesquisar. A seleção dos elementos constituintes da amostra fica a cargo de
critérios pro fi ssionais do pesquisador, que não utiliza técnicas para a seleção.
Contudo para a seleção da amostra deste estudo foi levado em conta a
disponibilidade do entrevistado para responder aos questionamentos

e o

conhecimento do assunto do presente trabalho. Sendo assim, a amostra constitui-se
de 10 pessoas: um coordenador do curso, um coordenador da tutoria, três tutores
supervisores, um supervisores de informática e 4 tutores dos três turnos. No caso
dos tutores buscou selecionar dois tutores que estão desde o inicio do projeto e
outros dois tutores que incorporaram ao projeto no inicio do primeiro semestre de
2007.
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3.3 Goleta de dados

Com relação à natureza das variáveis pesquisadas, conforme ZaneIla
(2006), as pesquisas podem ser qualitativas e quantitativas.
"A pesquisa qualitative proporciona o conhecimento da realidade social por
meio dos significados dos sujeitos participantes da pesquisa, possibilitando,
portanto, uma compreensão profunda dos fenômenos sociais e a captação de dados
não facilmente articulados [...]." (ZANELLA, 2006, p. 35)
Com relação a pesquisa quantitativa, ela tem como objetivo medir as
relações entre as variáveis. Neste tipo de estudo o pesquisado segue um plano
previamente definido e procura mensurar e quantificar os resultados da sua
investigação através da elaboração de dados estatisticos. (ZANELLA, 2006)
Sendo assim, a presente pesquisa pode ser classificada como qualitativa,
pois não utilizou dados numéricos e/ou estatísticos. Uma vez que, a pesquisa busca
conhecer e verificar os processos efetuados pela tutoria do Curso de Graduação em
Administração da UFSC, bem como a padronização dos mesmos, em conseqüência
normalização, segundo as normas da ISO.
A obtenção de dados foi esquematizada de acordo com os objetivos gerais e
específicos. Em primeiro caráter foi realizada uma pesquisa exploratória em dados
secundários, dados já existentes, como bibliografias sobre o assunto e documentos
ofi ciais, como a normas técnicas, guia geral do curso, guia do tutor e o projeto
pedagógico, além de artigos e dissertações nas areas de estudo. Já para a
formulação do embasamento teórico caracterizado pela teoria de qualidade e
padronização foram utilizadas bibliografias de autores como Campos, Juran,
Paladini, Teboul, dentre outros. No que tange a bibliografia referente à educação a
distância, encontra-se autores como Aretio, Belloni, Litwin e Reis, dentre outros.
Em segundo momento, houve a coleta dos dados primários, através da
aplicação de questionários (modelo disponível no Apêndice A) por entrevistas
pessoais individuais não disfarçadas e semi-estruturadas com o intuito de identificar
os processos internos dentro da tutoria bem como identificar os agentes envolvidos.
Foram realizadas então as seguintes entrevistas, conforme os pontos a seguir.
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a. entrevista com o coordenador do curso e com o coordenador da tutoria, tendo
como intuito de conhecer os processos e os agentes do curso;
b. entrevista com os tutores supervisores, buscando identificar quais as
atividades desenvolvidas pela tutoria e os seus processos;
c. entrevista com o supervisores de informática, coletando informações sobre os
processos desenvolvidos por este supervisor; e
d. entrevista com os tutores, para averiguar o desenvolvimento do processo
durante as atividades executadas.

Por o autor ser parte da organização, também foi feito a observação da
organização

para a coleta de dados. Foram

observadas

as atividades

predominantemente do turno da manhã e da tarde, com a finalidade de verificar
quais os procedimentos que levam os pesquisados a exercerem as suas eventuais
atividades.
Os dados coletados pelo pesquisador por meio de entrevistas com os
agentes pesquisados, foram analisados no decorrer das descrições de suas
atividades. Contrapondo-as com a observação de algumas ações desenvolvidas
pelos entrevistados, durante a elaboração deste presente trabalho.

3.4 Limitações da pesquisa

Por se tratar de um estudo de caso, a principal limitação esta na dificuldade
de se chegar à sua totalidade, já que o estudo analisa um caso em especifico. As
conclusões determinadas por este trabalho não podem ser generalizadas a outras
organizações.

Assim como por o objeto de estudo neste determinado momento ser um
projeto piloto, outra limitação aplicada a esta pesquisa trata-se do tempo. Pois,
devido a esta característica inicial do curso com o tempo e alterações que serão
aplicadas, este deixará de ser um projeto piloto.
A presente pesquisa propôs a padronização dos processos efetuados pela
tutoria do Curso de Graduação em Administração a Distância da 1JFSC. Para tanto,
neste trabalho, foram descritos e analisados os processos, bem como o seu
mapeamento com intuito de adequá-los a adoção dos procedimentos da ISO.
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4. ESTUDO DE CASO

A seguir serão apresentados as características, os processos e as atividades
da organização pesquisada, no caso a Tutoria do Curso de Graduação em
Administração à Distância da UFSC. Algumas informações apresentadas são
baseadas no projeto pedagógico do curso.

4.1 Curso de Graduação em Administração à Distância
Com intuito de atender As necessidades das empresas estatais quanto a
qualificação dos servidores públicos, a Universidade Federal de Santa Catarina em
parceria com instituições de ensino superior participa do projeto de elaboração do
Curso de Graduação em Administração oferecido a modalidade A distância, como
um programa desenvolvido pela Universidade Aberta do Brasil — UAB/MEC.
0 projeto instituído pelo MEC está disposto no Decreto N°. 5707, de 23 de
fevereiro de 2006 (anexo 1) que institui a Política e as Diretrizes para o
Desenvolvimento Pessoas da administração pública federal direta, autarquia e
fundacional, além de regulamentar dispositivos da Lei N°. 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
É importante ressaltar que a Universidade Federal de Santa Catarina —
UFSC, já oferta um curso de graduação em Administração na modalidade presencial
reconhecido pela resolução 10063/2003. A abrangência para a modalidade a
distância tem como objetivo proporcionar aos estudantes residentes em regiões sem
instituição de ensino superior um curso de formação em nível universitária Tal
objetivo possui grande importância para a formação dos servidores públicos, já que
é uma das políticas do Governo Federal. Sobretudo também no processo para o
desenvolvimento sócio-econômico do pais.
As universidades que participam do projeto da oferta do Curso de
Graduação em Administração possuem experiências na modalidade a distância ,
que favorece a instituição a adequar-se As necessidades em termos de infraestrutura e do sistema que a educação a distância necessita, o que inclui o material
didático, os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem,

o

sistema de

acompanhamento ao estudante e os métodos de avaliação do estudante.
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A UFSC, desde 1995, vem atuando na modalidade a distancia. Inicialmente
ofertando cursos de formação para a Secretaria de Estado da Educação de Santa
Catarina, cursos de especialização em nível de mestrado, e também a formação de
professores em cursos de complementação em Biologia, Física, Matemática e
Química. Com fi nalidade de institucionalizar a educação a distancia, em 2005 a

UFSC criou a Secretária de Educação a distância — SEAD, com o objetivo de
suporte a esta modalidade.
Os cursos oferecidos a modalidade a distancia fazem uso da combinação de
materiais didáticos: impressos, teleconferências, video-aulas, internet,
videoconferancias além do suporte por meio de um sistema de acompanhamento ao
estudante a distância, apoiado por tutores e monitores através de ambientes virtuais
de aprendizagem, centrais de atendimento (0800), fax, e-mail e correio postal.
A proposta metodológica adotada pela Universidade Federal de Santa
Catarina para o curso de Graduação em Administração á Distancia segue as
seguintes diretrizes propostas no seu projeto pedagógico:
a. Nortear a concepção, criação e produção dos materiais didáticos, de forma
que contemplem e integrem os tipos de saberes, hoje reconhecidos como
essenciais as sociedades do Século XXI: os fundamentos teóricos

e

princípios básicos dos campos de conhecimento; as técnicas, praticas e

fazeres deles decorrentes; o desenvolvimento das aptidões sociais, ligadas
ao convívio ético e responsavel.
b. Promover permanente instrumentalização dos recursos humanos envolvidos
no domínio dos códigos de informação e comunicação, bem como suas
respectivas tecnologias, além de estimular o desenvolvimento do pensamento
autônomo, da curiosidade e criatividade.

c. Selecionar temas e conteúdos que reflitam, prioritariamente, os contextos das
realidades vividas pelos públicos-alvos, nos diferentes espaços de trabalho e,
também, nas esferas local e regional.
d. Adotar um enfoque pluralista no tratamento dos temas e conteúdos,
recusando posicionamentos unilaterais, normativos ou doutrinarios.
e. Nortear as atividades avaliativas da aprendizagem, segundo uma concepção
que resgate e revalorize a avaliação como informação

e tomada de

consciência de problemas e di fi culdades, com o fim de resolvê-los, para
estimular e orientar a auto -avaliação.
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f.

Desenvolver o uso educacional e integrado dos meios de comunicação,
buscando formas didáticas, apropriadas as peculiaridades e à linguagem de
cada um, que são indicadores básicos para se encontrar a melhor
complementaridade, entre aqueles.

g. Buscar a disponibilidade de sistemas de comunicação interpessoal (tutoria)
que apoiem o trabalho dos públicos-alvos sobre os materiais adotados.
h. Desenvolver linhas de pesquisa e avaliação planejadas e integradas, que
permitam apreciar, consistentemente, todas as dimensões educacionais,
implicadas no curso.

Desta forma as diretrizes fundamentais para a formação do curso de
Administração são as formações técnica e cientifica condizente com as exigências

que o mercado de trabalho implica e a formação ético-humanistica que a formação
do cidadão requer.

4.1.1 Estruturação e funcionamento do curso
Atualmente o curso de Graduação em Administração a Distancia possui
aproximadamente 550 estudante& Dentre esses, tem-se funcionários do Banco do
Brasil e servidores públicos municipais, estaduais e federais atuando em órgãos
situados no Estado de Santa Catarina. 0 processo seletivo para o ingresso no curso
foi realizado no mês de junho de 2006, através de urn concurso vestibular da UFSC
realizado pela Comissão Permanente de Vestibular (COPERVE).
A UFSC disponibiliza pálos em diversas localidades no estado de Santa
Catarina, tendo em vista que estes estudantes estão distribuídos pelo estado.
Nestes pólos os estudantes podem contar com uma infra-estrutura técnica

e

pedagógica, por meio de monitores e coordenadores. Os pólos localizam-se nas
cidades de Ararangua, Canoinhas, Chapeco, Criciúma, Florianopolis, Joinville,
Lages, Laguna, Palhoça e Tubarão.
A carga horária total do curso é de 3000 (três mil) horas/aulas, consistida em
parte ministrada presencialmente e parte a distancia. As atividades presenciais são
apresentadas por encontros para os seminários temáticos, provas

e
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videoconferências (não obrigatórias). 0 curso está organizado ern nove módulos,
com duração de quatro anos e meio.
0 estudo à distância é realizado por meio de leituras individuais e coletivas
do livro texto da disciplina e materiais complementares; da video-aulas da disciplina;
da participação nas videoconferências; pela interação com os tutores e através da
realização das atividades no ambiente virtual de aprendizagem.
As datas das disciplinas, assim como as atividades de cada uma já
apresenta um cronograma previamente de fi nido pela coordenação do curso, o
professor da disciplina fica encarregado de planejar e organizar as atividades de
acordo com os assuntos que serão abordados dentro deste limite de tempo. Após a
produção das atividades, estas são repassadas aos tutores supervisores que são
encarregados por disponibilizar as atividades no ambiente virtual e repassá-las aos
tutores.
I-16 aproximadamente 25 colaboradores para

o desenvolvimento das

atividades de aprendizagem dentro do curso, distribuídos em: 1 coordenador do
curso, 1 coordenador da tutoria, 3 tutores supervisores, 1 supervisor de informática e
21 tutores. Dentre as funções dos agentes envolvidos no curso pode-se destacar a
sua principal função, as quais são:
a. Coordenador do curso — tem a responsabilidade de acompanhar e avaliar
todo o processo de execução do curso;
b. Coordenador da tutoria — responsável pela coordenação das atividades da
tutoria;
c. Tutores Supervisores — responsáveis pela coordenação do envio de todas as
atividades que devem ser encaminhadas aos estudantes, das atividades e
dos feedbacks;
d. Supervisor de informática — com função de controlar o ambiente virtual de
aprendizagem, alimentação do sistema com informações e implementação
das disciplinas e materiais no ambiente;
e. Tutores — têm como papel de facilitador de aprendizagem, motivando e
norteando o estudante a realizar as atividades, esclarecer dúvidas e também
acompanhar o desempenho.

Todos os agentes listados estabelecem um papel importante para

o

funcionamento da tutoria e do curso. Cada qual tem determinadas funções e
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atividades que contribuem com o andamento do processo tanto administrativo
quanto pedagógico. Por fim, a seguir sera apresentado o sistema de tutoria do
curso.

4.1.1.1 Tutoria
A seleção dos tutores de acordo com o projeto pedagógico tem como base
alguns critérios ou pré-requisitos que o candidato deve preencher, tais como:
a. ser estudante de graduação ou pós-graduação, regularmente, matriculado em
areas da Administração;
b. ter notas elevadas, principalmente nas disciplinas que serão ministradas no
semestre;
c. ter dedicação de carga horária compatível com seu contrato, incluindo
possíveis atividades, inerentes a tutoria fora do seu horário normal de
trabalho;
d. ter facilidade de comunicação;
e. ter conhecimentos básicos de informática; e
f

participar de Cursos de Formação.

Após a seleção, os tutores participam de um processo de formação que
supõe um treinamento sobre a educação a distancia, funcionamento do curso
(metodologia e procedimentos) e por fim são familiarizados ao ambiente virtual de
ensino-aprendizagem.
Outra forma de capacitação existente no curso são as aulas ministradas
pelos professores que darão a disciplina antes do inicio da mesma. São passados
informações a respeito de todo o conteúdo que sera apresentado no decorrer da
disciplina, assim como as atividades que serão aplicadas. Neste treinamento tanto
professor quanto supervisores e tutores discutem se as atividades e gabaritos estão
pertinentes, verificando possíveis ajustes que possam melhorar o entendimento por
parte do estudante a distancia
Com a participação dos coordenadores do curso cada equipe de tutores fi ca
responsabilizada pelo processo de acompanhamento do desenvolvimento da vida
acadêmica dos alunos em todos os níveis. No que tange à dimensão do
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acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem de acordo com
o projeto do curso, são funções do tutor:
a. participar dos cursos e reuniões para aprofundamento teórico relativo aos
conteúdos trabalhados nas diferentes areas, ou seja, o tutor deve participar

das capacitações e treinamentos realizados para que esteja apto à fornecer
orientações aos estudantes;
b. conhecer e participar das discussões relativas à confecção e uso de material
didático. Os tutores podem sugerir ao professor a implementações ou
mudanças no material didático ou nas atividades que serão disponibilizadas

aos estudantes;
c. auxiliar

o

estudante em seu processo de estudo, orientando-o,

individualmente, ou em pequenos grupos. 0 tutor pode orientar pela trocas de

mensagem via ambiente virtual, e-mail, pelo telefone ou presencialmente;
ci estimular o aluno a ampliar seu processo de leitura, extrapolando o material
didático, através da indicação de livros, artigos, textos e outros materiais que

apresentam o mesmo tema abordado;
e. auxiliar o aluno em sua auto-avaliação de modo que ele perceba como esta
seu desempenho no curso, ressaltando a necessidade de mudar ou não;
f.

detectar problemas em relação a aprendizagem dos alunos, buscando
encaminhamentos de solução;

g. estimular o aluno em momentos de dificuldades, para que não desista do
curso. 0 tutor deve procurar sempre motivar e incentivar o estudante,
ressaltando a importância da conclusão do curso;
h. participar ativamente do processo de avaliação de aprendizagem;
i.

relacionar-se com os demais orientadores, buscando contribuir para

o

processo de avaliação do curso;
j.

avaliar com base nas dificuldades apontadas pelos alunos, os materiais
didáticos utilizados no curso, enviando todas as criticas, reclamações e
sugestões à coordenadoria

k. apontar as falhas no sistema de tutoria;
I. informar sobre a necessidade de apoios complementares não previstos pelo
projeto;
m. mostrar problemas relativos à modalidade da EaD, a partir das observações e

das criticas recebidas dos alunos; e
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n. participar do processo de avaliação do curso.

Não somente a rede comunicacional viabilizada pela Internet é utilizada para

garantir o processo de interlocução permanente e dinâmico, mas outros meios de
comunicação como: telefone, fax e correio são utilizados. Permitindo que todos os

estudantes, independentemente das condições de acesso possam contar com apoio
e informações relativas ao curso.

Os recursos proporcionados pela internet são utilizados para disseminar
informações sobre o curso, fornecer apoio ao estudo, oferecer acesso ao correio
eletrônico (e-mail) e ao ambiente virtual de ensino-aprendizagem que conta com

outras ferramentas como fóruns e chats. Além da utilização das videoconferências
como ferramenta de interlocução entre professor-estudante-tutor.
Deste modo são apresentadas às formas de comunicação entre os agentes
do curso, através dos seguintes materiais didáticos:
a. Material Impresso

Este é o principal interlocutor permanente neste processo, pois através dele
que se comunicam o professor e o estudante.
Os livros textos utilizados como base de cada disciplina são produzidos em
concordância com o programa e objetivos de cada disciplina Na qual cada professor

ou grupo de professores são responsáveis pela concepção, elaboração e definição
de quais conteúdos e temas serão mais significativos na disciplina. Para a confecção
do material, o professor recebe instruções sobre como deve estar estruturado o livro
texto a ser elaborado, assim como participa de reuniões com o conselho editorial
onde são repassadas outras informações a respeito deste processo.
Ressalta-se que os livros textos

são

confeccionados pelos

próprios

professores da UFSC e que são distribuídos para as outras universidades brasileiras
que participam do mesmo projeto. A produção destes materiais é realizada da
seguinte maneira:
1. elaboração das orientações;
2. formação dos autores;
3. produção de texto pelos autores;
4. adaptação metodológica para a educação a distância;
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5. aplicação do projeto gráfico;
6. aprovação do professor;
7. diagramação;
8. correção;
9. aprovação pela comissão editorial; e
10. gráfica

Estes materiais contemplam o conteúdo teórico básico elaborado pelo
docente responsável. Para atribuir um caráter didático no material é utilizado:
gráficos,

esquemas, figuras,

indicações bibliográficas obrigatórias e

complementares, sugestões de atividades, hipertextos explicativos.
0 material impresso é distribuído aos estudantes nos encontros presenciais

como em provas e videoconferências,

ou também pode ser retirado pelos

estudantes no seu respectivo pólo.

b. Videoconferências

As videoconferências permitem não somente a interação entre o estudante
situado em sala remota, mas também em inter-salas e, com o professor. Durante o
semestre são realizadas duas sessões de videoconfer8ncia por mês ou por
disciplina. Caso haja necessidade, este número de sessões pode vir a aumentar.

As videoconferências consistem em uma "aula" ministrada pelo professor
responsável pela disciplina. Esta aula tem como caráter esclarecer as dúvidas dos

alunos quanto ao material, a questões ou assuntos pertinentes que tenham
conotação com o tema que está sendo abordado na disciplina. A comunicação é

transmitida a partir de um dos dez pólos integrantes do curso para as outras
localidades.
No inicio do curso as videoconferências apresentavam um desenho diferente
do que atualmente é proposto. Os professores ministravam uma aula sobre os
assuntos em questão e em seguida era concedido um tempo para que os
estudantes pudessem questionar sobre o tema abordado. Contudo, para que os
estudantes obtivessem maior rendimento/desempenho no curso foram criadas as
video-aulas com intuito da gravação prévia das aulas. Destinando assim as
videoconferências para o esclarecimento das dúvidas.
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c. Video-aulas

Cabe destacar que, no inicio do curso, as video-aulas não faziam parte do
projeto. Todavia, por questões práticas ou necessidade de adaptação, foram

necessárias algumas mudanças no processo das aulas.
As video-aulas consistem na gravação de uma aula ministrada pelo
professor responsável da disciplina, no qual são apresentados os principais
assuntos da unidade. Os modelos de aula seguem um padrão definido pelo
coordenador da tutoria, que estabelece os procedimentos a seguir

o qual é

repassado ao professor. A gravação utiliza outras ferramentas que auxiliam â

dinâmica da aula, tais como slides contendo pontos-chave na explicação e mesa
digitalizadora para auxiliar quando há necessidade de escrever algo como uma
equação matemática, por exemplo. 0 processo da gravação da aula, segue-se da
seguinte maneira:

1. orientação quanto à metodologia utilizada;
2. produção da apresentação;
3. adaptação caso necessário para a educação a distância;
4. revisão dos supervisores;
5. aprovação do coordenador da tutoria;
6. gravação da aula;
7. edição da aula; e
8. aprovação pela coordenação.

As etapas listadas tendem a serem executadas nesta ordem, entretanto
algumas destas etapas podem não ocorrer. A gravação tem como principal objetivo
fazer com que o estudante se antecipe nos estudos à referida unidade, que utilize
tanto o livro texto quanto a video-aula como ferramentas complementares que o

auxiliarão nos estudos.

d. Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem

Esta ferramenta possibilita aos agentes envolvidos: estudante, professores,
tutores, coordenadores, dentre outros; dispor de uma ampla variedade de recursos.
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O endereço eletrônico para se ter acesso ao ambiente virtual de

ensino-

aprendizagem do curso é www.eadadm.ufsc.br .
0 ambiente foi planejado com finalidade de oferecer apoio ao conteúdo

impresso, deste modo permitindo que no conteúdo online o estudante possa fazer
uma leitura do material de forma hipertextual e multimidia. A programação
desenvolvida permite que cada usuário tenha acesso de forma independente a todo
o ambiente, incluindo as disciplinas, conteúdos, textos, links, imagens, dentro outros.
Os usuários cadastrados no sistema devem estar incluidos no curso, tais como
professores, tutores, tutor supervisor, estudantes e coordenadores. No qual cada
usuário possui um login e senha para que possa acessar ao ambiente.
0 atual ambiente utilizado sofreu grandes modi fi cações com relação ao

desenho do primeiro semestre do curso. 0 novo sistema é mais abrangente e
dinâmico,

como exemplo pode citar-se a facilidade dos supervisores

coordenadores terem acesso a

informações

dos estudantes como notas

e
e

freqüência das atividades.
0 ambiente virtual torna-se um meio de comunicação importante para o

funcionamento do curso, pois por meio dele são repassadas informações de cunho
geral. No ambiente apresenta-se a separação das disciplinas em ordem modular, o
que facilita ao estudante a se orientar no ambiente. Encontram-se também o
calendário geral do curso, além do calendário especifico para cada disciplina e

evento. 0 estudante sabe o dia e horário da prova, da entrega de atividades e da
videoconferência, entre outras datas importantes.

Ao verificar a disciplina dentro do ambiente, o estudante vai encontrar os
links para fazer o download das video-aulas, slides das aulas, materiais extras,
videoconferências. Assim como, as atividades da semana e em sequência, após o

prazo de entrega, a correção da mesma Por fim, ele conseguirá visualizar as notas
da respectiva disciplina.
Por meio do ambiente, estudantes e tutores podem trocar mensagens e
conversar instantaneamente através do chat que acontecem em todos os horários
de funcionamento da tutoria no decorrer da semana. Os tutores foram escalados
para estarem no chat de acordo com o turno em que trabalham, o qual foi
estabelecido um horário de uma hora por dia, dependendo do número de tutores do
turno.
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4.2 Processos desenvolvidos pelos agentes

Neste capitulo esta exposto as atividades mais relevantes desenvolvidas
pelos agentes internos da tutoria, que são: o coordenador do curso, coordenador da
tutoria, tutores supervisores, supervisor de informática e os tutores. Em seqüência o
seu mapeamento em forma de fluxograma para uma melhor visualização do
processo de execução da atividade.

4.2.1 Coordenador do Curso
Responsável pela coordenação geral do curso, implica no acompanhamento

e avaliação de todo o processo de execução do cursa 0 papel do coordenador de
um curso a distância não está bem definido quanto ao papel de um coordenador de
curso presencial. Ha diferenças da forma de condução de um e de outro. Não há
atualmente uma resolução normativa que defi na claramente a regulamentação de
um curso a distancia. Contudo, para caracterizar o coordenador do curso, apresentase a função principal de acompanhamento da implementação do Projeto Politico
Pedagógico (PPP) do curso.

42.1.1 Acompanhamento da implementação do PPP
Atribuições como a elaboração dos horários de aula, orientação aos alunos

quanto a matricula e integralização do curso, veri fi cação quanto ao cumprimento do
curriculo do curso, análise e decisão quanto aos pedidos de transferências, decisão

quanto a pedidos referentes a matricula e a seu cancelamento, complementação
pedagógica, dentre outras, competem ao coordenador do curso realizá-las.
Atividades de cunho pedagógico também são conduzidas pelo coordenador,
que para dirigi-las precisa constituir um planejamento. Como requisito para o
cumprimento do PPP o coordenador deve conhecer as disciplinas que serão
ofertadas por semestre. Tendo em vista que para estabelecer o horário nos pólos o
coordenador reunisse com outros coordenadores dos cursos Física e Matemática
ofertados na modalidade à distância pela UFSC. A reunião tem como foco veri fi car
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os horários de disponibilidade nos pólos para aplicação de provas,

videoconferências e outras atividades.
Após a criação do calendário nos pólos parte-se para a escolha do professor
que conduzirá a disciplina. A seleção é feita de modo informal, em contato com o
Departamento do curso para conferir a disponibilidade do professor. Caso

o

professor seja do próprio Departamento de Administração, é feito uma reunião para
esclarecimento de quais funções ele vai desempenhar durante e após o andamento
da disciplina. Porém

se

o

professor pertencer a outro departamento, os

coordenadores entram em contato com o mesmo para verificar a disponibilidade dos
professores. É importante constatar que a escolha dos professores das disciplinas é
feita seguindo critérios como disponibilidade, currículo e vários outros.
Com o docente e o calendário definido é aberto a matricula para os
estudante& Ressalta-se que a matricula no curso em questão
automaticamente, pois não há a possibilidade de

é

feita

trancamento de matricula e

adiantamento de disciplinas.
A partir das informações explicitadas,

é apresentada a Figura 6 que

demonstra o fluxograma das duas atividades do coordenador do curso para a
implementação do Projeto Politico Pedagógico, o qual é a formulação do calendário
do curso e a seleção do docente.
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Figura 6: Fluxograma da formulação de calendário e seleção de docente
Fonte: Elaborado pelo autor

Diante deste fluxograma, podem-se perceber as diversas interações que
ocorrem durante a realização da atividade. A elaboração do calendário das
atividades consome muito tempo para a sua conclusão final. Pois devido aos pólos
serem utilizados por três cursos na modalidade a distância (Administração, Física e
Matemática) há a necessidade de um consenso quanto a utilização do mesmo.
Entretanto, em casos de urgência, não há uma flexibilidade garantida. Neste caso, o
processo para alteração de alguma data segue um caráter informal por meio de
telefonemas ou troca de e-mails com o coordenador dos cursos.
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Apesar do processo da implementação do PPP estar em conformidade com
o esperado, há etapas que poderiam apresentar melhor qualidade. A atividade não
apresenta uma formalização, como já mencionado o processo segue informalmente.
Entretanto, como o presente curso é piloto, as falhas constatadas servem de
aprendizado para uma melhoria continua de todo o processa As falhas identificadas
durante o andamento podem ser apresentadas por relatórios de desempenho que
são apresentados no final de cada semestre, isso identificará algumas falhas quanto

ao processo de desenvolvimento geral do curso.
Como forma para prover uma qualidade elevada para futuras ações no
processo em questão, a identificação dos procedimentos nos guias do curso e em
manuais poderá garantir uma maior padronização da atividade.

4.2.2 Coordenador da Tutoria
0 coordenador da tutoria é responsável principalmente pela composição e
organização

das atividades elaboradas na tutoria

As principais

atribuições

desenvolvidas pelo coordenador são: o planejamento do processo da tutoria,
elemento de comunicação coordenação e curso, determinação de modelos de aula e
interface, acompanhamento e avaliação dos resultados, e por fim, treinamento da
tutoria

4.2.2.1 Planejamento do processo da tutoria

Para o born funcionamento desta atividade se faz necessário ter claro o
objetivo do curso. Conhecendo principalmente o público alvo e a sua distribuição.

Ter conhecimento de quem

são, localidade, cultura local, faixa etária, perfil

socioeconômico, dentro outros aspectos.

A partir desses dados e informações, são determinadas as estratégias para
o atendimento e suporte ao estudante. A determinação destas estratégias é feita em
conjunto com os tutores supervisores, já que estes estão em maior contato com os
estudantes. Após a troca das informações pertinentes, o coordenador da tutoria
repassa aos supervisores quais ações devem ser tomadas e de que forma.
Mapeando este processo podemos ter a seguinte visualização conforme a

Figura 7 a seguir.
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Figura 7: Fluxograma do planejamento do processo da tutoria
Fonte: Elaborado pelo autor

0 processo da atividade, quando em conformidade, é bem identificado, caso
surja uma não conformidade é tomado uma ação corretiva para o ajustamento do
processo. Porém, falta a formalização para identi fi cação dos objetivos fi nais da
atividade. A utilização de um formulário, conforme o modelo proposto no Apêndice C
deste trabalho, poderá transmitir uma nova norma, diretriz ou ordem. Deste modo os
agentes envolvidos na atividade terão conhecimento geral da informação ou decisão
tomada.
A mensuração da garantia de uma constante qualidade na execução do
processo é mensurada mediante a constatação de ajustes a serem feitos. Sendo
assim, pode-se constatar que há uma falta de controle para a coordenação da
atividade no que tange a qualidade. Para um maior controle deste processo, já que o
mesmo é efetuado modo informal, a utilização de atas (conforme o modelo exposto
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no Apêndice B) possam vir a ser uma solução cabível para a formalização deste
processo.
Como alternativa para atribuir maior efetividade ao processo, a elaboração
de um manual da atividade como uma fonte permanente de consulta, pode prover a
padronização e a qualidade para futuras ações.

4.2.2.2 Elemento de comunicação coordenação e curso
0 processo de comunicação segue-se por uma cadeira hierárquica, onde as
principais decisões são tomadas pelos coordenadores. Deste modo, as informações
ou questões são passadas pelo coordenador do curso e em seguida, se cabível, são
repassadas para os supervisores. A Figura 8 a seguir demonstra o processo por
meio de um fluxograma.
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Figura 8: Fluxograma da comunicação entre coordenador e tutoria
Fonte: Elaborado pelo autor

0 fluxograma da atividade apresenta o caminho pelo qual seguem as
informações advindas da coordenação do curso, repassadas pelo coordenador da
tutoria para os tutores supervisores.
Processo da atividade é eficaz e simples, porém ela não esta em
conformidade com o esperado. Ou seja, falta formalizar o fluxo das informações
passadas. Pois as informações em muitos casos se perdem ou caem no
esquecimento por parte de um dos agentes envolvidos. Podendo acarretar em um
desempenho não satisfatório ou irregular da atividade. Dessa forma, sugere-se a
utilização de um formulário, conforme o modelo exposto no apêndice C deste
trabalho, com o intuito de que a informação inicial chegue a todos os destinatários
da mesma forma.
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4.2.2.3 Determinação de modelos de aula e interface
Para a efetividade dessa atividade é necessário ter conhecimento do público
alvo, bem como a sua localidade. Essa atividade consiste na determinação do
desenho das aulas, ou seja, a criação dos modelos e das interfaces que salt)
utilizadas nas video-aulas e nos slides destas aulas.
Contudo, deve-se saber e conhecer a tecnologia que a organização dispõe.
A partir da utilização da tecnologia e das ferramentas disponíveis é estabelecido o
melhor desenho das aulas. Em seqüência é repassado aos supervisores e ao
professor, caso haja necessidade de adaptação de alguma característica, volta para
o coordenador que estabelecera outro modelo que melhor se adapte.

I

ter claro o
objetivado
CUISO

conhecera
distribuição do
público-alvo

A

,

)

Inicio

desenho e repassado
para o professor

,)

,

Duvidas?

'

Não

'

Sim '
Entra em contato com
coordenador da tutoria ;
e tutores supervisores
_

conhecera

tecnologia

,

disponivel

r cria-se o desenho e
modelo de aula

Coordenador da tutoria
e tutores supervisores
passam orientações
para o professor

i

F.,uesenho é repassado para I
,

1

aos tutores supervisores

Dúvidas efou
sugestões?

Fim

Sim ,

ANAAN

Não
;

A

;!

Figura 9: Fluxograma de determinação do desenho das aulas
Fonte: Elaborado pelo autor
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Fluxograma exposto na Figura 9 apresenta o procedimento para determinar
os modelos das aulas. Neste, conta principalmente com a participação do
coordenador da tutoria e os tutores supervisores, além do professor responsável
pela disciplina
Os objetivos fi nais da atividade assim como o seu processo estão bem
identificados, porém não se descarta uma reavaliação para verificar se existem
falhas. Verificação esta por meio de resultados das pesquisas feitas pela tutoria e
respondidas pelos estudantes, por meio dos resultados toma-se uma ação
preventiva que visa o melhoramento do desenho.
Por meio de sugestões e reclamações dos estudantes é que se tem a
percepção se o desenho esta eficaz ou não. De modo que para o planejamento da

atividade ter como foco a efetividade (qualidade) de todo processo, ele deve ser feito
com intuito de criar alternativas pro curso fi car mais atrativo para o estudante.
Com base na utilização de um manual que contenha o detalhamento das
etapas da atividade, pode-se garantir maior eficácia para futuras ações. Assim como
atribuir uma melhor qualidade no processo além de uma padronização do mesmo.

4.2.2.4 Acompanhamento e avaliação dos resultados

Esta atividade consiste no acompanhamento do desempenho de tutores,
estudantes, professor e a próprio andamento da disciplina. 0 acompanhamento se
cla por meio do ambiente virtual, questionários aplicados nos estudantes, e por
feedback dos tutores e tutores supervisores.

Para o acompanhamento do estudante, este pode ser pelo ambiente virtual
através das notas dos exercícios e provas, além da freqüência das mesmas. E
principalmente através de feedback dos tutores responsáveis por cada estudante,
que contem informações mais precisas sobre o desempenho geral.
Com relação aos tutores, o acompanhamento é através de feedback dos
tutores supervisores por meio de uma avaliação informal do desempenho, pela
aplicação dos questionários respondidos pelos estudantes nos dias de provas, além

do ambiente virtual, onde é possível verificar a qualidade das argumentações. Com
base nessas observações, caso constatado alguma "falha" por parte do tutor, os
Tutores Supervisores e o Coordenador da Tutoria decidem as medidas a serem
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tomadas e após o consenso, expõem ao tutor. A Figura 10 demonstra o processo de
acompanhamento e avaliação dos resultados dos tutores.
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Figura 10: Fluxograma de acompanhamento e avaliação dos tutores
Fonte: Elaborado pelo autor

As avaliagóes do professor e da disciplina podem ser feitos pelos
questionários, onde é possível verificar sobre o material impresso, videoconferência
e video-aulas. E também por feedback dos tutores e tutores supervisores. Para que
possa acontecer um maior controle, a aplicação de um questionário no meio da
disciplina pode facilitar para tomar uma ação preventiva ou melhorar a qualidade das
aulas. Por ocorrer apenas uma ou duas atividades presenciais, esse questionário
seria virtual, elaborado e aplicado no próprio ambiente virtual.
A partir dos resultados obtidos principalmente pelos questionários, sap
elaborados relatórios no final do semestre que demonstram o desempenho dos
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tutores, professores e disciplinas. Os relatórios apresentam os pontos levantados
nos questionários, tais como: qualidade e rapidez das respostas da tutoria, domínio
de conteúdo da tutoria, qualidade do material impresso, qualidade quanto as
videoconferências e as video-aulas, dentre outros. Cada ponto fica alocado no

respectivo relatório (professor, tutoria, disciplina). Os questionários e relatórios
depois de criados e demonstrados são arquivados na própria tutoria.
0 acompanhamento passo a passo desse processo garante uma efetividade

para futuros planejamentos. Corn o detalhamento das etapas de acompanhamento e
avaliação pode-se ter um melhor controle da atividade, favorecendo uma maior

qualidade e padronização para futuras ações.

4.2.2.5 Treinamento dos tutores
Após ter ocorrido â seleção dos tutores é feito um planejamento das

atividades que serão realizadas. Com planejamento definido, é montado um
cronograma que abrange os dias e turnos que serão feitos os treinamentos da

disciplina, do sistema e outros cabíveis. Os tutores supervisores com o coordenador
fazem aprovação do cronograma nos dias e horários determinados.
Este cronograma de treinamento deve apresentar uma seqüência lógica
para que os novos tutores entendam o que é educação a distância e como que ela
ocorre, abordando os seguintes temas:
1. Educação

a

Distância 3

o

que é; fundamentos; sistemas de

acompanhamento e as tecnologias de informação e comunicação;
2. Tutoria 4 como ocorre o processo na tutoria; atividades que são exercidas;
demonstrar as atribuições de cada atividade; quais meios e linguagem são
utilizadas para o contato corn o estudante;
3. Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem 4 ambientalizar o tutor com as
ferramentas acessíveis no ambiente;
4. Simular o suporte ao estudante 4 testar os novos tutores questionando a
utilização de algumas ferramentas do ambiente ou quanto a algum tema.
Verificando a linguagem e o procedimento adotado pelo tutor.

Para melhor visualização da atividade, a Figura 11 apresenta o mapeamento
deste processo.
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Figura 11: Fluxograma de treinamento dos tutores
Fonte: Elaborado pelo autor

0 processo da atividade analisado esta bem identificado com o seu objetivo
fi nal, que é o treinamento dos tutores. Porém, caso constata-se alguma não

conformidade (como por exemplo, a não concretização de alguma etapa do
treinamento) no procedimento toma-se uma ação corretiva (o remanejo de outra
data para finalizar a etapa) para eliminação do erro e da-se seqüência ao processo.
Como meio para garantir a não presença de falhas na atividade é necessário fazer a
reavaliação do processo, através da comparação dos resultados atingidos.

4.2.3 Tutores Supervisores
Os tutores supervisores têm como atividades primordiais: fazer contato com
os pólos, criar relatórios diversos, planejamento do calendário acadêmico, controle
de desempenho dos estudantes e tutores, comunicação entre os agentes e, auxilio
no planejamento e desenvolvimento das aulas.
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42.31 Contato com os pólos
Esta atividade segue um caráter informativo. Que visa primordialmente â
comunicação do cronograma das atividades e o agendamento das mesmas aos

coordenadores de pólo. As atividades comunicadas são: as provas,
videoconferências e seminários temáticos. A troca de informações de cunho geral e
pedagógico

também são discutidas entre os tutores supervisores

e

os

coordenadores de pólo, que corroboram também com o crescimento do curso. 0
processo de comunicação é por meio do ambiente virtual, telefone e e mail.
-

Por apresentar três tutores supervisores, muitas vezes as informações
trocadas entre os agentes envolvidos são "perdidas". Não há uma formalização
quanto às informações trocadas entre os supervisores e coordenadores de pólo.
Para que esta atividade tenha uma maior efetividade, faz-se necessário uma
melhor divisão das tarefas por parte dos supervisores. No qual cada supervisor
fi caria responsável por contactar o responsável do pólo e passar com antecedência

as informações e/ou cronograma, utilizando o formulário elaborado no Apêndice D.
Estes formulários serão alocados em pastas separadas por pólos para uma melhor
rastreabilidade destes documentos.
Os coordenadores de pólo são responsáveis também pelo encaminhamento
das provas. Como as provas dos pólos são encaminhadas via SEDEX pelos
Correios, é de extrema importância que os coordenadores dos pólos informem os
códigos, que são disponibilizados quando utilizados esse serviço, para rastrear o

encaminhamento dos documentos. Os coordenadores de pólo também podem
informar à supervisão os nomes dos estudantes que compareceram e fi zeram as
provas no dia marcado. Essa informação depois de recebida deve ser encaminhada
aos tutores, que questionarão seus estudantes sobre a não presença na prova.

4.2.3.2 Relatórios

A criação dos relatórios é decorrente da solicitação dos coordenadores para
veri fi car aspectos relacionados ao curso, tais como: taxa de evasão, desempenho,
avaliação do curso sobre a ótica de observação dos estudantes, avaliação dos
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tutores, entre outros aspectos. Ha também relatórios solicitados aos coordenadores
pelo Banco do Brasil e Ministério de Educação, parceiros neste projeto piloto.
0 procedimento para a preparação de relatórios, não é padrão. Quando
solicitado é feito uma busca dos dados para a elaboração dos relatórios, esta busca
pode ser em forma de questionário aplicado aos estudantes ou através de dados
fornecidos pelos tutores.
Como os relatórios não possuem uma constante freqüência de solicitação, a
partir da solicitação é que ocorre a busca dos dados. Porém, esta busca pode
demorar devido em muitos casos a não disponibilidade de tempo por parte dos
tutores supervisores, que são encarregados de outras tarefas. Ou seja, não ha um
planejamento quanto a criação de relatórios, nem a perspectiva de solicitação de
UM.

A qualidade da execução da atividade é mensurada pelos coordenadores,
que ao verificarem o relatório identificarão se esta em conformidade ou não.
Constatado algum erro no andamento do processo ou no final, os supervisores
fazem a correção.
Entretanto, para que o processo apresente maior efetividade e uma maior
qualidade é necessário a criação e implementação de um banco de dados. Com a
constante alimentação e atualização dos dados, o processo de criação de relatórios
ficará muito mais eficaz. Obtendo assim uma maior qualidade no processa
Uma alternativa para sanar a periodicidade das requisições de relatórios e a
não disponibilidade de tempo hábil para a sua concretização, é os supervisores
solicitarem informações pertinentes dos tutores, por meio de um memorando
(modelo disponível no Apêndice E), em determinadas datas previamente marcadas.
Deste modo, cada tutor ficaria responsável por alimentar o processo de criação do
relatório, fornecendo dados à supervisão.

4.2.3.3 Planejamento do calendário acadêmico
0 planejamento do calendário é feito de acordo com a disponibilidade dos
pólos, sendo que estes apresentam outros cursos à distância, tal como Física e
Matemática. Para a confecção do calendário, principalmente para aplicação de
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provas e videoconferências, é necessário reunir-se com os coordenadores destes
dois cursos para chegar ao um consenso quanto a programação.
A elaboração deve vir com antecedência, de modo a prevenir alguma não
conformidade, como por exemplo, a indisponibilidade de um professor na
videoconferência.
O calendário leva em conta também a carga horária da disciplina em vigor,
se a disciplina apresentar carga horária elevada, o calendário deve ser ampliado
para que aconteça um maior número de atividades no pólo.
O mapeamento deste processo pode ser observado na Figura 6.

4.2.3.4 Controle do desempenho dos estudantes e tutores
O controle do desempenho é verificado de dois modos: (1) o controle dos
estudantes é feito através das notas das atividades e provas, e pelas informações
pertinentes fornecidas pelos dos tutores tais como: assiduidade quanto a entrega de
exercícios e presença em dias de prova, participação em videoconferencia e chat,
dentre outros; (2) controle dos tutores é feito por meio de questionários respondidos
pelos estudantes nos dias de provas e por uma avaliação informal dos tutores
supervisores. Por meio das informações coletadas são feitos relatórios que servirão
para informar aos coordenadores o desempenho dos estudantes e tutores. 0
processo de acompanhamento e controle do desempenho dos tutores esta exposto
na Figura 10.
0 processo de controle do desempenho dos estudantes e tutores não esta
bem identificado, ou seja, não esta em conformidade com o esperada Pois há uma
falta de maior controle por parte dos tutores supervisores, além de um banco de
dados para fornecer informações de modo mais eficiente.
Pelo ambiente virtual é possível a tutoria (coordenadores, supervisores e
tutores) verificar as notas de cada exercício e a média final do estudante. Porém,
essa atividade não é eficiente se solicitado um relatório de desempenho geral nas
disciplinas. 0 banco de dados apresentaria uma grande utilidade neste
processo, pois por meio dele seria possível verifi car um histórico do estudante, suas
notas, assiduidade nas atividades e dias de provas,
pertinentes.

e outras informações
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4.2.3.5 Comunicação entre os agentes
A comunicação da supervisão para os agentes envolvidos se desenvolve
pessoalmente, por telefone, e mail e ambiente virtual. As informações repassadas
-

geralmente apresentam um caráter informativo, que visa comunicação de alguma
atividade.
Os agentes nos quais os tutores supervisores mantêm contato e as
principais informações passadas são:

a. professores — ajuste de calendário, criação do plano de ensino e
atividades, gravação das video-aulas, dentre outros (e mail e telefone);
-

b. LED (laboratório de ensino a distância) — marcar horário para a gravação
das video-aulas e videoconferência (e mail e telefone);
-

a tutores

— informações

quanto a atividades,

calendário

e

outras

(pessoalmente e pelo ambiente);
d. estudantes — informações gerais (predominantemente pelo ambiente);
e. coordenação — comunicação das atividades desenvolvidas, repasse de
relatórios, demonstração dos resultados, entre outros (pessoalmente).

Por a comunicação em muitos casos apresentarem caráter informal as
informações tendem a ser perder ao longo do tempo, ou seja,

não existe a

formalização das informações passadas. Contudo, para que o processo esteja de

acordo com esperado é necessário criar uma padronização quanto 6 comunicação
ou seu registro.
Para um melhor controle interno é necessário que seja elaborado um
registro breve do que foi comunicado aos agentes acima, este registro deve conter:
o assunto abordado, ser numerado e datado. Conforme o modelo localizado no
Apêndice F.

4.2.3.6 Auxilio no planejamento e desenvolvimento das aulas
0 planejamento e desenvolvimento são organizados pelo coordenador da

tutoria junto com o professor da disciplina, que entram em comum acordo na
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metodologia que será aplicada Porém, em determinados casos falta maior
participação dos professores para que o processo se desenvolva eficientemente.

Os tutores supervisores entram nesse processo para auxiliar, fornecendo
idéias para o desenho das aulas, tanto da metodologia aplicada quanto das

atividades. Assim auxiliam no desenvolvimento das aulas, ajudando na criação dos
slides das video-aulas, na formulação dos exercícios e provas, e na maneira de
como o professor deve conduzir as videoconferencias. Os supervisores coletam
informações pertinentes dos estudantes pelos tutores, e dos próprios tutores para

ajudar neste processo.
Com a fi nalidade de documentar essa atividade, a utilização de atas poderá
ser um meio eficaz neste processo. Pois por meio da ata (conforme modelo no
Apêndice B), estarão expostos pontos pertinentes quanto a novos métodos e

procedimentos para ajudar no planejamento e desenvolvimento das aulas.

4.2.4 Supervisor de Informática
0 supervisor de informática é a pessoa que garante a alimentação e
manutenção de todo o sistema virtual da tutoria. Das funções que merecem

destaques inclua-se a alimentação do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, a
manutenção dos computadores e o backup de todas as informações de cunho geral.

4.2.4.1 Alimentação do ambiente virtual
0 ambiente virtual de ensino-aprendizagem é alimentado de acordo com a
orientação da coordenação, que após ter estabelecido o desenho da disciplina

estabelece os critérios a serem usados. Esta alimentação implica em: avisos a
serem postos na página inicial, layout da página e subpáginas, menus, aplicação de
arquivos visuais (video-aulas, videoconferências, slides das aulas) nas disciplinas,
criação de disciplinas, dentre outros.

Para a criação da disciplina no ambiente é necessário a disponibilização de
alguns materiais, tais como: plano de ensino, video-aulas, slides destas aulas,
atividades no decorrer da duração da disciplina, dentro outros. As video-aulas e as
videoconferOncias são disponibilizadas pelo LED (laboratório de ensino a distância),
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que é responsável pela gravação e edição das aulas, e então alocados no ambiente
pelo supervisor de informática.
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Figura 12: Fluxograma de alimentação do ambiente virtual
Fonte: Elaborado pelo autor

Neste fluxograma o processo da atividade e os objetivos finais apresentam
conformidade com o que é esperado. As possíveis falhas quanto ao processo são
corrigidas quando identifi cadas, e tomadas ações preventivas para que não
aconteçam novamente.
As decisões e informações repassadas para o Supervisor de Informática,
quanto a alteração no ambiente, podem utilizar o formulário de comunicação
apresentado no Apêndice F. Deste modo, a comunicação estará formalizada, e não
informalmente como ocorre.
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Para um controle por parte da coordenação/supervisão

é viável

a

formalização de um documento que contenha o registro das alterações feitas no
ambiente virtual. Este documento conterá informações quanto ao tipo de alteração
feita, tais como: criação de disciplina, alimentação de exercícios e arquivos nas
disciplinas, modificação de notas, alteração no layout do ambiente, dentre outros. 0
modelo desse registro pode ser visualizado no Apêndice G deste trabalho.

4.2.4.2 Backup
0 backup dos arquivos dos computadores é feito semanalmente, todas as
sextas-feiras. Os arquivos gerados pelo backup são alocados em outro computador
especi fi co para isso. A cada duas semanas os arquivos gerados pelos backups são
gravados em DVD e arquivados.
No ambiente virtual é feito também o backup semanalmente, principalmente
das disciplinas, porém, em dias não determinados. Já quanto ao backup do portal é
feito também pelo NPD (núcleo de processamento de dados), mas não se tem
conhecimento do cronograma. Ressalta-se que o backup geral faz com que o
sistema fi que inacessível, tendo que ser feito em algum horário durante a
madrugada para não atrapalhar os estudantes em suas atividades.
Os arquivos de backup das máquinas utilizadas na tutoria são gravados em
um computador especifico e também copiados para DVDs. Não há como mensurar
se atividade é eficaz, pois o backup só poderá ser avaliado se for utilizado. Porém,
se faz necessário a catalogação para o arquivamento dos backup's. Para tanto,
sugere-se que seja adotado uma forma de arquivar esses arquivos. Com este
propósito, apresenta-se na Figura 13 um modelo de arquivamento dos dados.
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Figura 13: Modelo de arquivamento de dados
Fonte: Elaborado pelo autor
Este modelo parte-se da idéia de uma melhor divisão dos arquivos de
backup's de acordo com cada computador utilizado na tutoria. Deste modo o

computador "central", o que é armazenado os arquivos, utilizaria este modelo para
uma melhor rastreabilidade dos arquivos de backup.
Para a catalogação destes arquivos sugere-se a utilização do seguinte
modelo: os dois primeiros algarismos representam o número do computador, o
terceiro e quarto algarismos ano, o quarto o semestre, o quinto e sexo o mês e por
fim, os dois últimos o dia Exemplo: 030710615 4 03 (computador 3); 07 (ano); 1
(semestre); 06 (mês) e 15(dia).

4.2.4.3 Manutenção do ambiente virtual e dos computadores

A manutenção tanto do ambiente virtual quanto dos computadores origina-se
a partir da detecção de falhas ou reclamações por parte dos estudantes e
principalmente dos tutores e supervisores. Quando identificado alguns destes
problemas comunica-se ao Supervisor de
providências para resolvê-los.

Informática que toma as devidas
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Os problemas mais comuns identificados com relação ao ambiente são: (a)
não conformidade de notes no ambiente, neste caso é enviada uma mensagem pelo

ambiente ao Supervisor de Informática fornecendo o nome completo do estudante, a
disciplina e a nota a ser alterada; (b) de navegação; e (c) visualize») dos
exercícios. Enquanto nos computadores os problemas são de manutenção em geral,

defeitos em hardware e problemas de configuração.

4.2.5 Tutores

Para que os tutores se tornem o elemento que auxilia os estudantes nos
seus estudos,

6

necessário desenvolver algumas atividades, que

são:

monitoramento dos estudantes, esclarecimento de dúvidas, correção das atividades
e provas, aplicação de provas, assistência nas videoconferências e a capacitação

com os professores das disciplinas.

4.2.5.1 Monitoramento dos estudantes

No inicio de cada disciplina é enviado para cada estudante um e-mail com o
resumo do cronograma das disciplinas que entraram em vigor Semanalmente, os
estudantes recebem de seu tutor uma mensagem pelo ambiente relembrando as
atividades da semana e seus prazos, além de informações pertinentes. No ambiente
virtual também é disponibifizado um calendário geral com todas as datas de
atividades, inicio e prazo final de entrega de exercícios, dias e horas das provas e
videoconferências.

O monitoramento é feito principalmente pelo ambiente virtual e em poucos
casos por e-mail. No ambiente virtual cada tutor verifica se o seu estudante está
fazendo as atividades, assim como se há alguma oscilação quanto ao seu
desempenho no decorrer da disciplina e do curso. Já com relação ao e-mail o tutor
verifica se há recebeu alguma mensagem em seguida fornece o feedback

Sendo constatado um baixo desempenho do estudante, o tutor encaminha
uma mensagem (por meio do ambiente virtual)

questionando

esse baixo

desempenho, procurando meios para auxiliar o estudante nas dificuldades que este
apresenta. Entretanto, se o tutor não estiver apto a resolver a dificuldade e/ou
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problema em questão, ele comunica aos tutores supervisores e a coordenação
sobre o fato.
7
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Figura 14: Fluxograma de monitoramento dos estudantes
Fonte: Elaborado pelo autor

A atividade não apresenta uma padronização pré-estabelecida, cada tutor
faz o monitoramento dos estudantes de acordo com seu entendimento. Como forma
para atribuir melhor qualidade neste processo os tutores devem constantemente
veri fi car se possuem mensagens recebidas, assim como identificar os estudantes
com baixo desempenho, trocando mensagens com os mesmos para identificar a

causa deste problema. Desta forma, este trabalho apresenta um formulário de
controle para o monitoramento dos estudantes no Apêndice H.

4.2.5.2 Esclarecimento de dúvidas
0 esclarecimento das dúvidas dos estudantes é feito através da troca de

mensagens pelo ambiente virtual, chat, forum, telefone e pelo e mail. Por estes
meios o estudante envia o seu questionamento ao tutor que remete a resposta em
-
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seguida. Em alguns casos, raros, os estudantes vêem para a tutoria tirar as dúvidas
presencialmente.
Através de uma escala de horários definida pelos tutores supervisores, cada
tutor atende no chat em aproximadamente três vezes na semana durante uma hora.
Esta escala foi elaborada no inicio do semestre e é seguida atualmente. Porém,
podem sofrer ajustes devido a saída de tutores do cursa 0 controle é feito tanto
pela supervisão e coordenação, que conseguem visualizer os históricos de acesso
ao chat, quanto pelos próprios tutores que comunicam seus colegas dos horários.
No chat cada tutor fica à disposição dos estudantes para tirar as dúvidas pertinentes
és disciplinas em andamento e também de procedimentos como prazo de entrega
das correções, processo de validação de disciplina, dentre outros.
Caso o tutor tenha dúvida quanto ao questionamento do estudante,

ele

busca auxilio de outros tutores, da supervisão e também através do professor da
respectiva disciplina. Após o esclarecimento da questão por parte do tutor, ele
remete a resposta para o estudante utilizando um dos meios acima citados.
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0 fluxograma demonstra o esclarecimento de dúvidas pelo ambiente virtual,
e-mail e chat Ha outros meios nos quais os estudantes podem sanar seus
questionamentos, através do telefone e presencialmente, porém estes dois meios

não foram apresentados no fluxograma, devido a baixa utilização do mesmo.
0 processo de esclarecimento de dúvidas obteve algumas mudanças ao

longo do curso, essas mudanças são decorrentes de adaptações necessárias para
aumentar o desempenho do curso. Nos horários de chat, por exemplo, haviam horas
sem nenhum tutor acompanhando, o que não acontece hoje. Deste modo, muda-se
o procedimento para garantir o atendimento ao estudante.

A elaboração de um manual da atividade pode ser útil para evitar uma
conduta inapropriada do tutor, além de constar os procedimentos cabíveis para
sanar os questionamentos do estudante,

4.25.3 Correção das atividades

Os exercícios, as provas e os gabaritos elaborados pelo professor de cada
disciplina são discutidos pelos tutores supervisores e tutores para definir quais
questões serão usados nas atividades e/ou modifica-las. Após a seleção das
questões que serão utilizadas, estas são disponibilizadas no ambiente de acordo

com o cronograma pré-definido. Com relação à prova, o professor elabora três (1 a
prova, 2a chamada e a de recuperação), e os supervisores junto com alguns tutores
veri fi cam a pertinência e a forma das questões.
Após aplicação dos exercícios e das provas, os tutores com base no

gabarito criado pelo professor começam a correção das atividades. Caso ocorra
alguma dúvida quanto a resposta tanto do estudante quanto do professor, o tutor
discute com os outros tutores e supervisores para obter maior esclarecimento.
Entretanto se a dúvida persistir é feito um contato com o professor por e-mail,
telefone ou presencialmente, solicitando maiores explicações.
A correção das atividades e das provas tem prazo aproximado de uma
semana. No final deste prazo são disponibilizados no ambiente virtual os
comentários das questões e as notas.

Apresenta-se a seguir na Figura 160 fluxograma deste processo.
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Figura 16: Fluxograma de correção das atividades
Fonte: Elaborado pelo autor

Um dos maiores problemas constatados neste processo é a formulação das
atividades e gabaritos. Mesmo com as provas, os exercícios e algumas vezes o
gabarito serem disponibilizados para os tutores com antecedência, no decorrer da
correção dúvidas ocorrem com certa freqüência. Apesar de o processo estar bem
identificado, falta maior discussão sobre a formulação destes.

97

Ao surgir uma dúvida, os tutores procuram outros tutores para chegar a uma
resposta. Caso não seja possível, o questionamento é encaminhado ao professor e
depois divulgado para os outros tutores. Como alternativa para solucionar este
problema, é a participação do professor em alguns horários nas semanas que
apresentam atividade a serem corrigidas. Fazendo com que dúvidas quanto a
correção de alguma atividade seja solucionada o quanto antes, não comprometendo
a data de entrega da atividade.
Para fins de controle da elaboração da atividade (exercícios, provas e
gabaritos) e para o registro da atividade de correção, foi elaborado formulários
disponíveis no Apêndice I e .1 respectivamente.

4.2.5.4 Aplicação de provas

Os tutores são escalados de acordo com um calendário pré-definido pelos
tutores supervisores. Os tutores selecionados e mais um tutor supervisor no dia da
prova se dirigem à UFSC para auxiliar na aplicação.
0 tutor supervisor responsável fica encarregado de orientar os tutores

quanto a sala em que ficará encarregado de cuidar. Deste modo, o tutor auxilia na
preparação das salas. Com a acomodação dos estudantes nas salas, cada tutor cla
instruções e recados quanto as orientações dos supervisores, tais como qual sera a
próxima disciplina a ser ministrada, entrega do material impresso, entre outras.
Após os estudantes terminarem as provas, cada tutor responsável pela sala

fica encarregado de alocá-las na sala da tutoria para futura correção.
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Figura 17: Fluxograma de aplicação de provas
Fonte: Elaborado pelo autor

0 processo para a aplicação de provas esta bem identi fi cado quanto ao seu

planejamento e objetivo. 0 procedimento para a execução da atividade sofreu
modificações ao longo do curso, estas mudanças foram decorrentes a ações

corretivas e preventivas que visam a melhor desempenho da atividade.
Estabelecendo os procedimentos para a atividade em questão pode
proporcionar o processo mais rápido e menos sujeito a falhas. Entretanto, apesar da
atividade estar em conformidade quanto ao esperado,

é prudente verificar

constantemente o processo para prover uma melhoria continua.

4.2.5.5 Assistência nas videoconferências

De acordo com uma escala elaborada no inicio do semestre os tutores são
designados a participar das videoconferências que normalmente abrange um horário
extra de trabalho. Nas videoconferências os tutores podem participar de dois modos.
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1. Suporte no chat

—

como a transmissão da videoconferência da-se a partir de

um único pólo, os demais utilizam o chat para enviar questionamentos. Após
o estudante fazer uma pergunta, o tutor que está acompanhando o chat

encaminha o questionamento

a outro tutor que esta dando suporte na sala na

qual esta sendo transmitida a videoconferência;
2. Suporte presencial — neste caso o tutor recepciona os estudantes e organiza
as perguntas de acordo com critérios pré-estabelecidos pelo supervisão.

Os tutores são orientados a perguntarem o nome e o pólo do estudante o
qual fez o questionamento, e salvá-las em documento do Word para caso alguma
dúvida não seja respondida na videoconferência, possa ser esclarecida mais tarde
pelo professor em conjunto com o tutor. Como meio para evitar que o estudante
fi que sem esclarecimento foi adotado este procedimento, pois há possibilidade de

nem todas as dúvidas serem sanadas pelo professor.
A criação de um e mail padrão, como por exemplo videoadm@ead.ufsc.br ,
-

para ser utilizado nas videoconferências pode contribuir no controle das dúvidas dos
estudantes durante a transmissão da mesma. Deste modo, os estudantes terão
conhecimento de qual e mail eles deverão mandar os questionamentos. E não na
-

hora como ocorre com freqüência.
A partir do estabelecimento de procedimentos para a execução da atividade,
como mencionado no tópico anterior, pode prover maior qualidade e agilidade na
execução da atividade_ Neste caso, o tutor estaria menos propenso a cometer
equívocos quanto ao auxilio nesta atividade.

42.5.6 Capacitação com os professores
Antes do inicio da disciplina o coordenador da tutoria e os tutores
supervisores propõem ao professor da disciplina a capacitacão dos tutores em
determinados dias e turnos. Essa capacitação tem com fi nalidade transmitir o
conteúdo das disciplinas e solucionar eventuais dúvidas.
E importante ressaltar que anteriormente a essa capacitação os tutores
deveram ter lido o conteúdo e feito as atividades. Uma vez que deste modo
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conseguirão prever algum dificuldade que venha a aparecer tanto sua quanto do
estudante.
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Figura 18: Fluxograma de capacitação com os professores
Fonte: Elaborado pelo autor

0 processo é constituído por meio da interação entre professor e tutores,
que discutem sobre os tópicos do livro texto e sobre o conteúdo em geral. Nestas
capacitações, os tutores tiram suas dúvidas quanto aos exercícios e abordagens do
livro texto.

4.3 Procedimentos para a implementação de Normas ISO na tutoria

Diante da análise dos processos desempenhados pelos agentes da tutoria
do curso de Graduação em Administração á Distancia, oferecido pelo Departamento
de Ciências da Administração da UFSC, nota-se a necessidade de uma maior
padronização e formalização em alguns pontos, para que o controle dos processos
desenvolvidos torne-se mais efetivo no que tange a qualidade.
Com a padronização destes pontos parte-se para a implantação das Normas
ISO 9000. As Normas ISO 9000 não apresentam um modelo de como um sistema
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de qualidade deve ser montado. Ela apresenta os requisitos o qual devem ser
atendidos. Desta forma fica a cargo da instituição montar um sistema que melhor se
adapte a sua realidade.
Para o sucesso da implementação e manutenção das Normas ISO é
essencial que se tenha o comprometimento dos coordenadores (alta direção). A
adoção deste programa de qualidade pode vim com uma forte mudança nos
procedimentos e metodologias, deste modo para que as mudanças provocadas pela
implementação não gerem conflitos é necessário uma clara disposição dos agentes
em apoiar as mudanças.
Não somente o comprometimento dos coordenadores como dos outros
agentes é importante, mas também e constituição de um Comitê de Qualidade
ligado diretamente aos agentes. Este comitê apresentaria pessoas da coordenação,
supervisão e tutores. É importante que o comitê apresente integrantes de todas as
areas da tutoria, para que estes assegurem que o sistema de qualidade seja
estabelecido, implementado e mantido de acordo com as Normas ISO.
Os selecionados a compor o comitê precisam ter algum conhecimento a
respeito de gestão de qualidade e de Normas ISO, em especial a família ISO 9000.
Deste modo, poderão atribuir maior efetividade durante o processo de implantação e
manutenção do sistema. 0 comitê reportará o andamento dos processos á alta
direção, bem como definir o sistema de qualidade a ser implantado tendo como base
as Normas ISO da família 9000.
Outro ponto importante neste processo é diagnosticar a organização. Este
diagnóstico pode ser considerado o ponto de partida para o processo de
implementação do sistema da qualidade. Como objetivo do diagnóstico é o de
levantar informações pertinentes da instituição como uma forma de orientação, para
tomar futuras ações. O diagnóstico quanto a qualidade, segundo Juran (1997) tem
como objetivo a identificar os pontos fortes que podem ser melhorados e apontar os
pontos fracos que necessitam ser corrigidos

e depois aperfeigoa-los. Este

diagnóstico possibilita a verificação do crescimento da organização quanto a
qualidade.
Outro diagnostico importante é com relação aos requisitos da certi ficação, ou
seja, nada mais é que uma auditoria de adequação. As auditorias são utilizadas
para determinar em que grau os requisitos do sistema de gestão da qualidade foram
atendidos. No caso a auditoria de adequação informará se o sistema utilizado para
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garantir a qualidade é adequado aos padrões especificados pela família ISO 9000
ou até mesmo para identi fi car oportunidades de melhoria.
A criação de um manual da qualidade que contenha os procedimentos e
instruções

das atividades podem ter grande valor para este processo de

implementação. Estes manuais devem ser planejados e criados com intuito de

detalhar um sistema de qualidade com base na família ISO 9000.
A partir do comprometimento da alta direção, da constituição do comitê de
qualidade, da escolha do sistema de qualidade a ser implementado, do diagnóstico
organizacional quanto é qualidade e aos requisitos da certificação, e por fim a
criação das manuais de qualidade, estará elaborado a forma de como conduzir o

processo de implementação da família de Normas ISO 9000 na organização.

103

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização

de um estudo de caso no curso de

Administração à Distancia

oferecido pelo

Departamento

Graduação

de

em

Ciências da

Administração da UFSC apresentou constatações importantes quanto aos processos

efetuados pelos agentes envolvidos. Por tratar-se de um projeto piloto, existem
vários elementos que merecem uma atenção especial.
0 presente estudo teve como foco a identificação das principais ações

desenvolvidas, distinguindo os agentes que são encarregados da execução destas
atividades. Esta identificação foi desenvolvida por meio de questionérios aplicados
aos principais agentes da tutoria, tais como: coordenador do curso, coordenador da
tutoria, tutores supervisores, supervisor de informática e tutores. A partir da
identi fi cação dos processos das atividades por meio de questionários aplicados foi

possível fazer os mapeamentos e criar fluxogramas das ações
Em decorrência ao estudo se constatou problemas comuns nas atividades
desenvolvidas como a não formalização da comunicação entre os agentes, e a falta
de padronização dos procedimentos, o que acarreta em um desempenho não
satisfatório da atividade exercida pelos agentes.
A falta da padronização em muitos casos é atribuída a não formalização de
algumas atividades, principalmente aquelas que envolvem a

comunicação de

informações. Constatou-se que em muitos casos há perda ou esquecimento das
informações ou até mesmo a concentração das mesmas por pessoas especificas.

Acarretando em um fluxo não uniforme e em duplicidade de mensagens. Como
forma para sanar esta deficiência deve-se além de formalização do fluxo, criar
documentos contendo as principais informações e os procedimentos das atividades.
Outro problema identificado no decorrer da análise dos processos efetuados,
foi a não disponibilidade de um sistema dinâmico referente a possibilidade de
verificar o desempenho dos estudantes e elaborar relatórios com base nos dados
verificados. Como alternativa para sanar esta dificuldade, deve-se atender a
necessidade de criação de um banco de dados interativo.
A criação de um e mail padrão para ser utilizado nas videoconferências das
-

disciplinas pode favorecer a um maior desempenho no processo de auxilio ao
estudante

a distância. Pois, devido a

não utilização deste, os estudantes ficam
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sabendo minutos antes da transmissão da videoconferência para qual e mail eles
-

deverão encaminhar suas respectivas dúvidas.
Com a necessidade da padronização das atividades, faz-se prudente o
mapeamento formal dos processos de trabalho. Deste modo pode-se identi fi car as
falhas ocorridas no decorrer do processo e alterá-las, padronizando, para uma
melhor qualidade e efetividade da atividade.
O mapeamento tem a função neste estudo de adequar os processos de
trabalho para a adoção dos procedimentos das Normais ISO 9000. Para a
implementação deste sistema de qualidade é necessário seguir algumas etapas que
deferem de organização para organização. Ademais para

o

sucesso da

implementação se deve ter o comprometimento da alta direção e dos agentes
envolvidos; a formação de um comitê de qualidade responsável para que o sistema
de qualidade seja estabelecido, implementado e mantido de acordo com as Normas
ISO; fazer um diagnóstico organizacional referente â qualidade a fi m de identificar os
pontos fortes e fracos da organização; dentre outros pontos apresentados no item
4.3 deste trabalho.
Por fi m, com a inserção dos princípios das Normas ISO, acredita-se que os
resultados qualitativos de atendimento realizados pela tutoria serão otimizados
comparando-se aos atuais.

5.1 Sugestões para trabalhos futuros

Durante a análise dos processos das atividades executadas pelos agentes
do curso de Graduação em Administração à Distância e, ressaltando as
considerações que este trabalho proporcionou, observa-se a necessidade de
estudos futuros no que diz respeito â implementação de outros sistemas de
qualidade que visam â qualidade na organização. Tal como a implementação dos
55's (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) na tutoria.
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APÊNDICES

APÊNDICE A — Questionário de Identificação dos Processos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO À DISTANCIA
QUESTIONÁRIO

1. Nome:
2. Cargo:
3. Quais atividades você é responsável?

4. Descreva como ocorre o processo das atividades executadas.
4.1 Atividade (1):
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n°

Atividade 1

SDI

NÃO

1

0 processo da atividade está bem identificado, ou seja, está em
conformidade corn o esperado?

[1 SIM

[ ] NÃo. O
que falta?

la

Caso constatado uma não conformidade é tomado uma ação
preventiva, conetiva ou ambas?

[ ] ação conetiva

[ I ação preventiva
E I ambas

POR QUÉ?

De que fonna?

[ I SIM

E I NÃO.

apropriadamente

[ 1 SIM

E I NÃO. 0
que falta?

4

Em sua opinião é necessário reavaliar o processo para verificar
"furosn?

f 1 SIM.
Como?

[ ] NÃO

5

Ha a falta de controle para a co ordenação da atividade, no que
tange a qualidade?

[ ] SIM.

[ 1 NÃO

6

0 planejamento da atividade é focado apenas no seu
cumprimento ou na efetividade (qualidade) de todo o processo?

[1
Cumprimento

l I
Efetividade

7

Existe a garantia de uma constante qualidade na execução de
todo o processo da atividade?

[ 1 SIM

E ] NÃO

8

0 processo é eficaz em alcançar os resultados esperados?

[ I SIM

E ] Nik0

9

É necessário analisar o processo com intuito de prover o
aumento da capacidade de atender a requisitos como eficácia,
eficiência ou rastreabilidade?

E 1 SIM.

E I NÃO

10

0 processo da atividade é documentado?

E I SIM, de
que forma?

[ ] NAG.

11

Ha um sistema de localização/recuperação (rastreabilidade) de
documentos?

[I SIM.
Qual? Como é
feito?

E I NÃO.

12

0 registro da atividade é feito? De que modo? (documento de
procedimento, desenho, relatório, norma, etc.).

E I SIM, de
que modo?

[ ] NÃO.
pular p.13

12a

0 registro da atividade e feito com intuito para: documentar a
rastreabilidade, tomar uma ação preventiva ou ação corretiva?

2

As responsabilidades estio atribuidas?

3

Os objetivos
definidos?

13

finais

da

atividade

estão

A elaboração de um manual da atividade em questão pode
prover a padronização e a qualidade para futuras ações?

E 1 ação preventiva

que modo?

Como a mensurado?

[ ] ação conetiva

E I rastreabilidade

E E SIM, de

Como e feito?

[ ] HAD.
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APÊNDICE B — ATA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO ik DISTANCIA

ATA 001
Data:
Inicio:

Turno: Ill Manha

El Tarde El Noite

Término:

Coordenadores, Tutores Supervisores e Professor:

l Li

0
E
..

Tutores:

E
E
El
E
I:1

Tópicos Discutidos:

q;.

Li
E
E

U
Ill
El
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Ob servações :
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APÊNDICE C — Envio de Normas e Diretrizes
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO S6C10-ECON6MICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA

FORMULÁRIO 001
NORMAS E DIRETRIZES DO CURSO

Florianópolis,

de

de 2007.

0 presente documento tem a finalidade de comunicar aos agentes
interessados as novas normas e diretrizes adotadas pela Coordenação do Curso de
Graduação em Administração à Distância.
Desse modo, fi ca decido que

Atenciosamente,

Responsável

cargo

e
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APÊNDICE D - Formulário de Contato com os Pólos
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA

FORMULÁRIO 001
CONTATO COM OS PÓLOS

Florianópolis

de

de 2007.

Para:
Cargo:

Assunto:

Por meio deste venho a informar:

Atenciosamente,

Responsável e

cargo
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APÊNDICE E — Memoranda de Requisição de Informações

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO À DISTANCIA

MEMORANDO 001
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES

Data

/ /

De:
Cargo:

Para:
Cargo:
Tipo de Informação requerida dos estudantes:
a. comprometimento com o curso;
b. desempenho geral na disciplina;
a freqüência de entrega de exercícios;
d. freqüência nas provas;
e. notas dos exercícios;
f notas de provas;
g. outros:

Observações:

Atenciosamente,

Responsável e
cargo
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APÊNDICE F — Registro de Comunicação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA

REGISTRO 001
REGISTRO DE COMUNICAÇÃO
Data.

I

I

De:
Cargo:

Agente comunicado:
a. Coordenador do Curso;
b. Coordenador da Tutoria;
c. Tutores Supervisores;
d. Supervisor de Informática;
e. Tutores;
f. Professor:
g. Estudantes;
h. LED (laboratório de ensino a distância);
Outros:

Informação passada:

Menciosamente,

Responsável e
cargo
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APÊNDICE G — Registro de Alteração do Ambiente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO À DISTANCIA

REGISTRO 001
REGISTRO DE ALTERAÇÃO DO AMBIENTE

Data:

Alteração efetuada em:

/

/

/

Foram executadas as seguintes alterações:
a. alimentação de atividades na disciplina:
b. alimentação de documentos na disciplina:
c. criação de disciplina;
ft modi fi cação de exercícios e pontuações;
e. modi fi cação de layout e menu's;
f. modificação de notas dos estudantes;
g. outros:

Observação:

Responsável e
cargo

/
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APÊNDICE H — Formulário de Monitoramento do Estudante

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO À DISTANCIA

FORMULÁRIO 001
FORMULÁRIO DE MONITORAMENTO DO ESTUDANTE
Data:

/

/

Estudante:
Polo:
Tutor responsável:

1. Estudante troca mensagens com o tutor?

Por que meio? (a) ambiente virtual

(a) sim

(b) não

(b) e mail
-

(c) outro:

2. Estudante apresenta dúvidas?

(a) sim

(b) não

Foram sanadas?

(a) sim

(b) não

Se não, qual atitude foi tomada?

3. Desempenho do estudante na disciplina
(a) alta

(b) regular

6:
(c) baixa

4. Houve comunicação com o estudante sobre o seu desempenho?
(a) sim

(b) não

5. 0 que foi constatado?

6. Que medidas foram tomadas?
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APÊNDICE I - Formulário de Controle de Elaboração de Atividade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA

FORMULÁRIO 001
FORMULÁRIO DE CONTROLE DE ELABORAÇÃO DE ATIVIDADE
Data:

I

/

Professor responsável:
Disciplina ministrada:
1. Qual atividade foi desenvolvida?
(a) exercícios;
(b) prova;
(c) gabarito;
(d) outros:
2. Atividade analisada pelos:
(a) tutores supervisores
(b) tutores
(c) outros:
3. Apresenta erros?

(a) sim

(b) não

4. Se sim, o que foi constatado?

5. Se sim, atividade encaminhada ao professor para correção? (a) sim
Alterações feitas?
6. Atividade disponibilizada aos supervisores e tutores?

(b) não

(a) sim

(b) não

(a) sim

(b) não

Responsável e
cargo

120

APÊNDICE J — Formulário de Correção de Atividade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO À DISTANCIA

FORMULÁRIO 001
FORMULÁRIO DE CORREÇÃO DE ATIVIDADE
Data:

/

/

Disciplina:
Estudante:
Tutor Responsável:

1. Qual atividade a ser corrigida?
(a) exercício n°.
(b) prova;
(c) outros:
2. Dúvida quanto à correção?

(a) sim

(b) não

4. Correção encaminhada ao estudante?

(a) sim

(b) não

5. Estudante apresenta dúvida da correção?

(a) sim

(b) não

3. Se sim, sanadas por qual agente?
(a) tutores supervisores;
(b) tutores;
(c) professor;
(d) outro:

6. Troca de informações utilizando:
(a) ambiente virtual;
(b) e mail;
-

7. Dúvidas sanadas?
8. Se não, qual atitude tomada?

(c) telefone;
(a) sim

(d) outro meio:
(b) não
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ANEXOS
ANEXO 1

DECRETO N° 5.707, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006
Publicado no DOU de 24.02.2006
institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei no 8.112, de lide dezembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art 84, incisos IV e VI, alínea
"a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 87 e 102, incisos IV c VII, da Lei n ° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,
DECRE TA:

Objeto e Âmbito de Aplicação
Art_ 1° Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser implementada pelos órgãos e
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fimdacional, com as seguintes finalidades:
I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão;
- desenvolvimento permanente do servidor público;
III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência
o plano plurianual;
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e
V - racionalização e efetividade dos gastos corn capacitação.

Art 2° Para os fins deste Decreto, entende-se por:
I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, corn o propósito de contribuir para o
desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais;
II - gestão por competência: gestão da capacitack orientada para o desenvolvimento do conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance
dos objetivos da instituição, e
III - eventos de capacitação: cursos presenciais e a. distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de
estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e
que atendam aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Diretrizes
Art. 3° São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal:
- incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação voltadas pan o desenvolvimento das
competências institucionais e individuais;
II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou externamente ao seu local de trabalho;
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III - promover a capacitado gerenc al do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e
assessoramento;
IV - incentivar e apoiar as iniciativas de capacitação promovidas pelas próprias instituições, mediante o
aproveitamento de habilidades e conhecimentos de servidores de seu próprio quadro de pessoal;
V - estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida como a oferta regular de
cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional;

VI - incentivar a inclusão das atividades de capacitado como requisito para a promoção funcional do servidor
nas carreiras da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e assegurar a ele a participação
nessas atividades;
VII - considerar o resultado das ações de capacitação e a mensuração do desempenho do servidor
complementares entre si;
VIII - oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos;
IX - oferecer e garantir cursos introdutórios ou de fonnação, respeitadas as normas especificas aplicáveis a cada
carreira ou cargo, aos servidores que ingressarem no setor público, inclusive aqueles sem vinculo efetivo com a
administração pública;
X - avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitado;

XI - elaborar o plano anual de capacitação da instituição, compreendendo as definições dos temas e as
metodologias de capacitação a serem implementadas;
XII - promover entre os servidores ampla divulgação das oportunidades de capacitação; e
XIII - priorizar,

no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados pelas escolas de governo,
favorecendo a articulação entre elas e visando à construção de sistema de escolas de governo da União, a ser
coordenado pela Escola Nacional de Administração Publica - ENAP
Parágrafo unico. As instituições federais de ensino poderão ofertar cursos de capacitado, previstos neste
Decreto, mediante convênio com escolas de governo ou desde que reconhecidas, para tanto, em ato conjunto dos
Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação.

Escolas de Governo
Art. 4 0 Para os fins deste Decreto, são consideradas escolas de governo as instituições destinadas, precipuamente,
formação e ao desenvolvimento de servidores públicos, incluídas na estrutura da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo única As escolas de governo contribuirão para a identificação das necessidades de capacitação dos
órgãos e das entidades, que deverão ser consideradas na programação de suas atividades.
Instrumentos

Art. 5° São instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal:
I - plano anual de capacitação;
li - relatório

de execução do plano anual de capacitação; e

III - sistema de gestão por competência
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§ 1° Caberá á Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão desenvolver e
implementar o sistema de gestão por competência.
§ 2° Compete ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão disciplinar os instrumentos da
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.
Art 6° Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão incluir
em seus planos de capacitação ações voltadas à habilitação de seus servidores para o exercício de cargos de
direção e assessoramento supe ri ores, as quais terão, na forma do art 9' da Lei n° 7.834, de 6 de outubro de 1989,
prioridade nos programas de desenvolvimento de recursos humanos.

Parágrafo único. Caberá à ENAP promover, elaborar e executar ações de capacitação para os fins do disposto no
caput, bem assim a coordenação e supervisão dos programas de capacitação gerencial de pessoal civil
executados pelas demais escolas de governo da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Comitê Gestor
Art. 7° Fica criado o Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, com as seguintes
competências:
I - avaliar os relatórios anuais dos órgãos e entidades, verificando se foram observadas as diretrizes da Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal;
II - orientar os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional na definição
sobre a alocação de recursos para fins de capacitação de seus servidores;
III - promover a disseminação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal entre os dirigentes dos
órgãos e das entidades, os titulares das unidades de recursos humanos, os responsáveis pela capacitação, os
servidores públicos federais e suas entidades representativas; e
IV - zelar pela observância do disposto neste Decreto.
Parágrafo único. No exercício de suas competências, o Comitê Gestor deverá observar as orientações e diretrizes
para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, fixadas pela Câmara de Políticas de
Gestão Publica, de que trata o Decreto n°5383, de 3 de março de 2005.
Art. 8° 0 Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal sera composto por representantes
dos seguintes órgãos e entidade do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, designados pelo Ministro
de Estado:
I - Secretaria de Recursos Humanos, que o coordenará;
II - Secretaria de Gestão; e
Ill- ENAP.

Parágrafo único. Compete à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestic,:
I - desenvolver mecanismos de incentivo A. atuação de servidores dos órgãos e das entidades como facilitadores,
instrutores e multiplicadores em ações de capacitação; e
II - prestar apoio técnico e administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor.
Treinamento Regularmente Instituído
Art. 9° Considera-se treinamento regularmente instituído qualquer ação de capacitação contemplada no art. 2°,

124

inciso III, deste Decreto.
Parágrafo único. Somente serão autorizados os afastamentos para treinamento regularmente ins tituido quando o
horário do evento de capacitação inviabilizar o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor,
observados os seguintes prazosi
I - até vinte e quatro meses, pars mestrado;
II até quarenta e oito meses, para doutorado;
-

III - até doze meses, para pós-doutorado ou especialização; e
IV - ate seis meses, para estagio.
Licença para Capacitação

Art. 10. Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou
da entidade onde se encontrar em exercício licença remunerada, por até três meses, para participar de ação de
capacitação.
§ 1° A concessão da licença de que trata o Caput fica condicionada ao planejamento interno da unidade
organizacional, à oportunidade do afastamento e à relevância do curso para a instituição.
§ 2° A licença para capacitação poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela set - inferior a trinta dias.
§ 3° 0 órgdo ou a entidade poderá custear a inscrição do servidor em ações de capacitação durante a licença a
que se refere o caput deste artigo.
§ 4° A licença para capacitação poderá ser utilizada integralmente para a elaboração de dissertação de mestrado
ou tese de doutorado, cujo objeto seja compatível corn o plano anual de capacitação da instituição.
Reserva de Recursos

Art. 11. Do total de recursos orçamentários aprovados e destinados à capacitaçãh, os órgãos e as entidades
devem reservar o percentual fixado a cada biênio pelo Comitê Gestor pan atendimento aos públicos-alvo e a
conteúdos prioritários, ficando o restante para atendimento das necessidades especificas.
Disposição Transitória

Art. ir Os órgãos e entidades deverão priorizar, nos dois primeiros anos de vigência deste Decreto, a
qualificação das unidades de recursos humanos, no intuito de instrumentalizá-las para a execução das ações dc
capacitação,
Vigência

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogação
Art. 14. Fica revogado o Decreto n° 2.794, de 10 de outubro de 1998_
Brasilia, 23 de fevereiro de 2006; 185° da Independência e 118° da Republica.

LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva

