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RESUMO 
 
 
 
 

A Educação a Distância vem, paulatinamente, se tornando um grande atrativo para muitas 

instituições, tanto públicas quanto privadas, que desejam atingir a demanda crescente de 

pessoas interessadas em aumentar o seu nível de conhecimento sobre assuntos dos mais 

variados tipos. Estar apto a atingir uma grande demanda de alunos é algo aparentemente fácil, 

mas atingir essa mesma demanda com qualidade requer um trabalho árduo. A partir do 

momento em que se tem um público-alvo corretamente definido, pode-se atingir com maior 

precisão os interesses deste público. Neste sentido é que se dá o presente trabalho. O objetivo 

geral desta pesquisa consiste em identificar o perfil dos alunos ingressantes na EAD no curso 

de Ciências Contábeis, de Ciências Econômicas e de Administração, do Centro Sócio-

Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Os objetivos específicos consistem 

em: a) identificar as informações necessárias para fins de definição do perfil dos alunos 

ingressantes na EAD nos cursos supracitados; b) fazer uma análise comparativa entre os 

alunos ingressantes nestes cursos, identificando, desta forma, os pontos convergentes e 

divergentes entre eles. Após estas análises, verificou-se que, de acordo com os dados 

apresentados, a maioria dos alunos classificados nos três cursos possui renda relativamente 

baixa; reside em um local onde habitam mais de 3 pessoas, incluindo o próprio candidato; 

leva pouco tempo para se deslocar até o pólo de ensino de sua cidade; é oriunda de escolas 

públicas; nunca ingressou no ensino superior; não exerce atividades destinadas à área da 

educação; trabalha há mais de 1 ano, destacando-se os que trabalham de 3 a 5 anos; a maioria 

dos candidatos que trabalham é celetista; nunca realizou nenhum curso a distância; tem acesso 

a computador; utiliza o computador todos os dias; possui acesso a computador conectado à 

internet em casa ou no trabalho; utiliza conexão com a internet do tipo ADSL; usa o 

computador para fazer pesquisas; declara possuir um conhecimento médio sobre a utilização 

do computador e da internet. Conclui-se, de acordo com os dados apresentados, que o perfil 

dos alunos é muito parecido, caracterizando, portanto, um aluno a distância do Centro Sócio-

Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino em que alunos e professores 

geralmente não estão próximos fisicamente, necessitando, desta forma, de tecnologias que 

possibilitem a comunicação entre essas partes.  

Segundo Moore e Kearsley (2008, p.2):  
Educação a Distância é o aprendizado planejado que normalmente ocorre em lugar 
diverso do professor e como conseqüência requer técnicas especiais de planejamento 
de curso, técnicas instrucionais especiais, métodos especiais de comunicação, 
eletrônicos ou outros, bem como estrutura organizacional e administrativa 
específica. 
 
 

Esta distância pode ser espacial e/ou temporal. Desta forma, professor e aluno podem 

não estar no mesmo local e/ou no mesmo momento de interação. 

Esta forma de educação só é possível quando os meios de comunicação possibilitam 

uma interação a distância. 

De acordo com Keegan (apud RODRIGUES, 2004, p.58), percebem-se as seguintes 

características da Educação a Distância: 
1) A separação quase permanente entre aluno e professor durante o processo de 
aprendizagem (marca a distinção com a educação presencial); 
2) A influência de uma organização educacional no planejamento e preparação dos 
materiais de aprendizagem e de uma estrutura de suporte ao aluno (marca a distinção 
com estudo individual e programas de aprenda-você-mesmo); 
3) O uso de tecnologias de comunicação – impresso, áudio, vídeo ou computadores 
– para fazer a ligação entre aluno e professor e conduzir o conteúdo do curso; 
4) A existência de comunicação bi-direcional, para que o aluno possa iniciar o 
diálogo (marca a distinção de outros usos da tecnologia na educação); e  
5) A quase permanente ausência de grupos de estudo durante o processo de 
aprendizagem, sendo que as pessoas aprendem muito mais como indivíduos do que 
como grupos, com a possibilidade de encontros ocasionais, face a face ou por meios 
eletrônicos, com propósitos didáticos ou de socialização. 
 
 

Atualmente, com o surgimento do computador, esta forma de construir conhecimento 

ganhou ainda mais força, tendo em vista as inúmeras possibilidades de recursos que este 

mecanismo permite utilizar e criar. Novos recursos de som e de vídeo surgem a cada 

momento e, juntamente com outras tecnologias, fazem com que a educação a distância supere 

obstáculos antes intransponíveis. 

Os alunos, antes restritos a uma sala de aula, agora podem estar em qualquer lugar do 

mundo, sozinhos ou em grupo, apreendendo as informações repassadas por seus mestres por 
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meio da educação à distância. É possível, por exemplo, que um aluno esteja em frente a um 

lago, com seu laptop, participando de uma videoconferência internacional. 

 Com os custos dessas novas tecnologias diminuindo com o passar do tempo, devido 

a outras melhores que logo surgem, é possível que, num futuro muito próximo, pessoas de 

todas as classes sociais possam usufruir das vantagens da educação à distância. 

Muitas instituições de ensino, antes caracterizadas por utilizar somente métodos 

tradicionais de ensino, hoje utilizam, também, a educação a distância. Este é o caso, por 

exemplo, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Neste sentido, algumas necessidades de identificar melhores maneiras de atuação 

acabam surgindo e, deste modo, pesquisas vão sendo feitas para responder às indagações que 

pouco a pouco se apresentam.  

 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA 

 

 

Cada vez mais indivíduos lutam em busca do conhecimento e um dos motivos mais 

claros para essa busca é a competitividade no mercado de trabalho. 

Um fator que possibilita que as pessoas adquiram acesso fácil à informação é o 

crescente desenvolvimento da tecnologia, principalmente dos meios de comunicação. 

Foi graças ao avanço dos meios de comunicação que a EAD veio ganhando cada vez 

mais espaço. 

Em decorrência do avanço e da difusão da EAD, vários começam a ser os clientes e os 

fornecedores desta modalidade de ensino.  

As instituições públicas, assim como as particulares, veem na EAD uma possibilidade 

de atender a uma demanda de alunos muito maior do que na educação presencial. 

Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a EAD vem crescendo cada vez 

mais. 

Estar apto a atingir uma grande demanda de alunos é algo aparentemente fácil, mas 

atingir essa mesma demanda com qualidade requer um trabalho árduo. 

Este trabalho visa fazer uma comparação entre os alunos ingressantes na EAD no 

curso de Ciências Contábeis, de Ciências Econômicas e de Administração, do Centro Sócio-

Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina, de acordo com critérios previamente 
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estabelecidos, e verificar os pontos convergentes e os pontos divergentes entre eles. Esta 

resposta irá definir o público-alvo da educação a distância nos cursos supracitados. 

Uma questão intrigante e merecedora de destaque é: qual é o perfil dos alunos 

ingressantes na EAD da UFSC nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, 

Administração e Ciências Econômicas? Para responder a essa indagação, procurou-se buscar 

o máximo de informações úteis para se chegar o mais próximo possível da imagem do que 

vem a ser este aluno. 

A partir do momento em que se tem um público-alvo corretamente definido, pode-se 

atingir com maior precisão os interesses deste público. Neste sentido é que se dá o presente 

trabalho. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral da presente pesquisa consiste em identificar o perfil dos alunos 

ingressantes na EAD no curso de Ciências Contábeis, de Ciências Econômicas e de 

Administração, do Centro Sócio-Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina.   

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Identificar as informações necessárias para fins de definição do perfil dos alunos 

ingressantes na EAD nos cursos supracitados; 

b) Fazer uma análise comparativa entre os alunos ingressantes nestes cursos, 

identificando, desta forma, os pontos convergentes e divergentes entre eles. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

  

 

Atualmente, são várias as instituições de ensino que oferecem cursos superiores a 

distância pelo país. São cursos dos mais variados tipos destinados aos mais variados gostos e 

estilos. 

É claro para todos que nem sempre a qualidade está presente nestes cursos, mas esses 

cursos continuam a ser ofertados devido a uma demanda cada vez maior. 

A Educação a Distância possibilitou aumentar ainda mais o público ao qual estas 

instituições se destinam. 

A qualidade no ensino é um dos fatores que justifica, por exemplo, o número 

expressivo de alunos que procuram estudar na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). Bem se sabe que o fato de ser uma instituição gratuita contribui enormemente 

também, mas a boa imagem desta instituição é, sim, algo visível quando se fala em qualidade 

de ensino. 

Atualmente, a UFSC oferta cursos de educação a distância a diversos lugares do país 

e possibilita, desta forma, que pessoas que estão a quilômetros de distância possam ter acesso 

à educação. 

Assim, visando aumentar a qualidade nos cursos de Ciências Contábeis, 

Administração e Economia ofertados pela UFSC, por meio da Educação a Distância, é que 

surgiu a idéia de analisar o perfil dos alunos que costumam procurar esta modalidade de 

ensino. 

É com esta finalidade que se justifica o presente estudo, qual seja: definir o perfil dos 

alunos ingressantes na EAD e, a partir deste ponto, poder melhorar a qualidade e a 

metodologia de ensino nesta área, tendo em vista as carências e necessidades constatadas. 
 

O desejo de conhecer o que está em sua volta é algo eminentemente humano. 

Conhecer as pessoas com as quais se mantém algum tipo de relação também o é. E, quando 

este conhecimento do homem com o qual se está trabalhando é importante para que ele possa 

construir um conhecimento de alto nível, isso passa a ser fundamental.   
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1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa classifica-se, quanto ao tipo, como uma Pesquisa Acadêmica. 

No dizer de Souza, Fialho e Otani (2007, p.35), a pesquisa acadêmica é uma: 
[...] atividade de caráter pedagógico que visa despertar o espírito de busca intelectual 
autônoma. A pesquisa acadêmica é realizada no âmbito da academia (universidade, 
faculdade ou outra instituição de ensino superior), conduzida por professores 
universitários, alunos de graduação e pós-graduação. O resultado mais importante 
não é o oferecimento de respostas salvadoras para a humanidade, mas sim a 
aquisição do espírito e método para a indagação intencional. 
 
 

Quanto à natureza, o presente trabalho caracteriza-se como uma Pesquisa Básica. No 

dizer de Souza, Fialho e Otani (1997, p.37) a pesquisa básica “objetiva gerar conhecimentos 

novos úteis para o avanço da ciência em aplicação prevista. Envolve verdades e interesses 

universais”. 

Quanto ao objetivo, caracteriza-se como uma Pesquisa Exploratória e Descritiva. 

Conforme Souza, Fialho e Otani (1997, p.38), a pesquisa exploratória “consiste em explorar o 

tema buscando criar familiaridade em relação a um fato ou fenômeno, geralmente feita 

através de um levantamento bibliográfico”.  

Ainda de acordo com Souza, Fialho e Otani (1997, p.38), quanto à pesquisa 

descritiva, “trata-se da descrição do fato ou do fenômeno através de levantamentos ou 

observação”. 

Quanto à abordagem do problema, caracteriza-se como uma Pesquisa Quantitativa. 

Segundo Souza, Fialho e Otani (1997, p.39), a pesquisa quantitativa: 
Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto no processo de coleta dos dados 
quanto na utilização de técnicas estatísticas para o tratamento dos mesmos, tem 
como principal qualidade a precisão dos resultados, sobretudo utilizado em estudos 
descritivos, que procuram descobrir e classificar a relação de causalidade entre as 
variáveis da hipótese estabelecida, bem como estabelecer a causalidade entre os 
fenômenos. 
 
 

Com relação aos Procedimentos Técnicos, caracteriza-se como uma pesquisa do tipo 

Bibliográfico e Documental. No dizer de Souza, Fialho e Otani (1997, p.40), a pesquisa 

bibliográfica “consiste na obtenção de dados através de fontes secundárias, utiliza como 

fontes de coleta de dados materiais publicados, como: livros, periódicos científicos, revistas, 

jornais, teses, dissertações, materiais cartográficos e meios audiovisuais, etc”. 

 

Ainda no dizer de Souza, Fialho e Otani (1997, p.41), a pesquisa documental:  
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[...] assemelha-se à pesquisa bibliográfica. A natureza essencial está na natureza das 
fontes. A pesquisa documental fundamenta-se na utilização de materiais impressos e 
divulgados que não receberam ainda tratamento analítico. Nessa categoria podemos 
destacar: documentos de arquivos públicos ou privados, documentos pessoais como 
cartas, diários, fotografias, gravações, documentos de empresas e instituições como 
ofícios, memorandos, relatório de atividades, dados estatísticos, etc. 

 
 

Quanto à técnica empregada, classifica-se em Documentação Indireta, obtida por 

meio da análise de questionários sócio-econômicos já aplicados pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (fontes primárias) e por meio da análise bibliográfica a respeito do presente 

tema (fontes secundárias). Segundo Souza, Fialho e Otani (1997, p.36), a documentação 

indireta “caracteriza-se por utilizar o processo de coleta de dados através de uma pesquisa 

documental (fontes primárias) ou pesquisa bibliográfica (fontes secundárias)”. 

Os questionários sócio-econômicos utilizados neste trabalho foram aplicados pela 

própria Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio da COPERVE, antes do 

ingresso dos candidatos nos cursos ofertados.  

 Os questionários de todos os três cursos analisados são iguais com relação às 

perguntas formuladas, num total de 18 questões. Os alunos responderam a estas questões, por 

meio da internet, no ato de sua inscrição para o vestibular. 

 Uma vez adquiridos tais questionários, foi, então, iniciada uma análise dos dados 

para que fosse possível, desta forma, definir o perfil dos alunos ingressantes na Educação a 

Distância da UFSC nos cursos anteriormente citados. 

 Dessas perguntas, foram selecionadas aquelas que mais se adequavam aos objetivos 

aqui propostos. 

 Tendo em vista que foram utilizados tais questionários no presente estudo, faz-se 

necessário, desde já, ver a definição de Costa e Costa (2001, p.38) para o que vem a ser um 

questionário: 
É um instrumento de coleta de dados, aplicado quando se quer atingir um grande 
número de indivíduos. Pode ser estruturado com perguntas abertas e/ou fechadas. 
Um questionário não deve ser muito longo para não cansar o respondente, e além 
disso não favorecer  respostas rápidas, muitas vezes sem significado [...]  
 
 

Uma vez definida a metodologia utilizada, passa-se, agora, para a delimitação da 

pesquisa. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa limita-se aos estudos efetuados a partir de informações coletadas de 

alunos ingressantes na EAD no curso de Ciências Contábeis, de Ciências Econômicas e de 

Administração, do Centro Sócio-econômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Da 

mesma forma, é limitada pela honestidade e capacidade de estas mesmas pessoas terem 

respondido de maneira adequada às perguntas que lhes foram direcionadas, de acordo com o 

questionário sócio-econômico elaborado pela COPERVE. 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Esta monografia divide-se da seguinte forma: Introdução, composta por tema e 

problema, objetivos, justificativa, metodologia de pesquisa, delimitação da pesquisa e a 

própria organização do trabalho; a Educação a Distância (conceito, características da EAD, 

surgimento da EAD no Brasil e o aluno a distância); Análise dos dados para definição do 

perfil, subdividida em ensino de Ciências Contábeis a distância pela UFSC (pólos e número 

de alunos ingressantes em 2008.1; perfil dos ingressantes), ensino de Administração a 

distância pela UFSC (pólos e número de alunos ingressantes em 2008.1; perfil dos 

ingressantes), ensino de Ciências Econômicas a distância pela UFSC (pólos e número de 

alunos ingressantes em 2008.1; perfil dos ingressantes); Comparação entre o perfil dos alunos 

ingressantes nos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Ciências Econômicas da 

UFSC em 2008.1; Análise final, perspectivas e expectativas; e, ao final, têm-se: 

Considerações Finais e Recomendações, e Referências.  

Para se obter os dados necessários, conseguiram-se os questionários sócio-

econômicos aplicados pela COPERVE, aos alunos dos três cursos aqui abordados, no 

primeiro semestre de 2008, e selecionaram-se as questões pertinentes aos objetivos aqui 

propostos, colocando-se as tabelas individualmente, por curso, e analisando-as brevemente. 

Por fim, compararam-se os resultados encontrados nos três cursos, verificando-se as 

principais semelhanças e algumas diferenças.  
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2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 

 

 

Analisar a história da Educação a Distância no mundo, mais especificamente no 

Brasil, faz-se necessário para que se possa prever o seu futuro. 

Neste ponto, passa-se a apresentar alguns conceitos de Educação a Distância bem 

como um pouco de sua história. 

 

 

2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 

 

Educação a distância, como o próprio nome sugere, é a educação repassada à 

distância. Esta distância pode ser espacial e/ou temporal. Desta forma, professor e aluno 

podem não estar no mesmo local e/ou no mesmo momento de interação. 

No dizer de Aretio (1987, p. 78-79), educação a distância é:  
um sistema tecnológico e de comunicação de massa bidirecional, que substitui a 
interação pessoal, em aula, de professor e aluno, como meio preferencial de ensino, 
pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e o apoio de uma 
organização tutorial, que propiciam a aprendizagem autônoma dos estudantes.  

 
 

Por sua vez, o Ministério da Educação – MEC, conforme art. 1º do Decreto nº 

5622/05, traz a seguinte definição:  
Art. 1o  Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos. 

 
 

Esta forma de aprendizagem, vale salientar, só é possível quando os meios de 

comunicação possibilitam uma interação a distância. 

 

 
2.2 SURGIMENTO DA EAD NO BRASIL 

 

 

No Brasil, assim como nos demais países que utilizam a EAD, a prática da educação 

a distância só foi possível graças ao avanço dos meios de comunicação. 
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De acordo com o cenário mundial, pode-se perceber a divisão da EAD em 5 grandes 

gerações (RODRIGUES, 2004, p.54): 

 

Quadro 1: Gerações em Educação a Distância 
Fonte: Tradução e adaptação de Moore e Kearsley (1996); Rumble (2000) e Taylor (2001). 

 

A impressão que muitas pessoas têm do ensino a distância é a de que o seu início 

deu-se com o surgimento do computador, mas, como se pode observar no quadro acima, isso 

não é verdade; esta modalidade de ensino já existe há muito tempo. Porém, a informação que 

antes levava dias para chegar até o seu destinatário, hoje, com o uso de meios de comunicação 

cada vez mais sofisticados, pode ser repassada em tempo real. 

De acordo com Vieira e Moraes (2007, p.15): 
No Brasil, a experiência pioneira de EaD foi com o uso do rádio, com a criação da 
Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, que transmitia programas 
de literatura, radiotelegrafia e telefonia, línguas, entre outros. O Instituto Universal 
Brasileiro (IUB), fundado em 1941, marcou o início dos cursos baseados na mídia 
impressa. Ainda hoje atuando, o IUB é uma empresa privada que oferece Ensino a 
Distância de caráter supletivo, além de vários cursos profissionalizantes. Em 1939, 
criou-se o Instituto Rádio Monitor e, logo em seguida, houve as experiências 
radiofônicas do MEB e do Projeto Minerva.  
 
 

Ainda de acordo com Vieira e Moraes, pode-se observar que em 1967 foram criadas 

a Fundação Padre Anchieta, a Fundação Educacional Padre Landell de Moura (FEPLAM) e o 

Projeto SACI (Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares); em 1991, tem-se o 

destaque da Fundação Roquete Pinto; em 1995, inicia-se o curso de Licenciatura Plena em 

Educação Básica, organizada pelo Núcleo de Educação a Distância do Instituto de Educação 

da Universidade Federal de Mato Grosso; em 2000, tem-se a criação da Universidade Virtual 

Pública do Brasil (UniRede); em 2003, cursos de graduação e pós-graduação lato sensu a 

distância passam a ser oferecidos pelo Centro de Educação a Distância da Universidade de 

Brasília (UnB);  em 2005, institui-se o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Geração    Início Características 
1.ª Até 

1970 
Estudo por correspondência. A comunicação se dava pelo uso exclusivo de material 
impresso, geralmente um guia de estudo com exercícios enviados pelo correio.               

2.ª 1970 Surgem as primeiras Universidades Abertas, com design e implementação 
sistematizados de cursos a distância, utilizando, além do material impresso, 
transmissão por televisão aberta e rádio; fitas de áudio e vídeo, com interação aluno-
tutor por telefone ou nos centros de atendimento. 

3.ª 1990 O uso de computadores, com estações de trabalho multimídia e redes de conferência. 
4.ª 2000 O aumento da capacidade de processamento dos computadores e da velocidade das 

linhas de transmissão interfere na apresentação do conteúdo e interações. Acesso a 
bancos de dados e bibliotecas eletrônicas. 

5.ª 200? Uso de agentes inteligentes, equipamentos wireless e linhas de transmissão eficientes. 
Organização e reutilização dos conteúdos. 
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2.3 O LABORATÓRIO DE ENSINO A DISTÂNCIA (LED) DA UFSC 

 

 

Conforme projeto modelo do Laboratório de Ensino a Distância da Universidade 

Federal de Santa Catarina (2000), verificou-se que o Laboratório de Ensino a Distância (LED) 

foi criado em 1995 com a finalidade inicial de auxiliar o Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção – PPGEP, no sentido de possibilitar a integração com o setor 

produtivo. 

Contando com um plano pedagógico detalhadamente elaborado e nos moldes do 

padrão internacional, o LED da UFSC cumpre a finalidade de integrar pessoas distantes e de 

realizar a inclusão social. 

Para tanto, o LED conta com uma tecnologia de ponta, possibilitando 

videoconferências interativas multipontos, ambiente de aprendizagem on-line e vídeo-aulas. 

Também atua na elaboração de materiais impressos destinados aos alunos de educação a 

distância. Estes materiais são produzidos de acordo com as características e necessidades dos 

alunos. 

O LED atua, ainda, na estruturação dos Centros Regionais de Aprendizagem, os 

quais contam com auditório de videoconferência (sala multiuso), sala de estudos com 

computadores, biblioteca e coordenadoria. 

Juntamente com os Centros Educacionais, Departamentos da UFSC e com parceiros 

institucionais, o LED elabora os cursos e programas, atuando em todas as fases do processo 

educativo. 

Para conseguir cumprir seus objetivos, o LED conta com o apoio de vários parceiros, 

nacionais e internacionais.    

  

 
2.4 O ALUNO A DISTÂNCIA 

 

 

É muito importante que se faça uma análise do perfil dos alunos que ingressam em 

uma instituição de ensino, mas, em se tratando de Educação a Distância, isso passa a ser 

imprescindível. 

No dizer de Aretio (2002, p.115): 
O elemento básico em todo feitio educativo é o destinatário do mesmo e em função 
disso que se estrutura todo o processo, o aluno. Conhecer seu histórico psicológico, 



 
 

23

estilos de aprendizagem, motivações, etc., é imprescindível para o bom desempenho 
da ação de educar. 
 
 

Nos cursos presenciais, as características dos alunos são facilmente detectadas e os 

problemas são rapidamente solucionados. Com relação ao aluno de Educação a Distância, 

essa tarefa não é fácil. É por isso que levantamentos estatísticos fazem-se tão necessários, pois 

ajudam a identificar melhor o indivíduo que se encontra muitas vezes a quilômetros de 

distância da sede do curso. 

Desta forma, várias são as instituições de educação a distância que aplicam 

questionários socioeconômicos aos seus alunos. É o que faz, por exemplo, a Universidade 

Santa Cecília (Unisanta), localizada em Santos/SP, que assim define os alunos que procuram 

cursos de educação a distância:     
Os alunos que dão preferência para EaD, em geral, são alunos que já estão 
familiarizados com o uso rotineiro de tecnologia. Os fatores mais determinantes para 
um aluno preferir cursos em EaD são: flexibilidade de horários, problemas com 
deslocamento (especialmente para alunos que não moram no município onde a 
Universidade está localizada), e se o aluno apresenta algum tipo de necessidade 
especial. São alunos, no entanto, que apresentam autodisciplina para estudar e que 
não necessitam da constante presença do docente para construir seu conhecimento.  
 
 

Percebe-se, desde já, que são indivíduos com pouco tempo disponível, mas com 

vontade de aprender, muitas vezes deixando de lado a família e o encontro com os amigos 

para estudar. 

Walker (apud BELLONI, 1999, p. 40), para exemplificar o que seria o aluno a 

distância, ilustra o seguinte caso:  
Uma imagem dominante é a do silêncio, tranqüilidade e solidão. Um tema recorrente 
é o tempo de estudo: tarde da noite, quando as crianças estão acomodadas, o marido 
vendo televisão na sala (muitos estudantes são mulheres), está escuro lá fora, pode 
haver um cão ou gato por perto, a cozinha está limpa e arrumada, os lanches para o 
dia seguinte estão prontos na geladeira, e a estudante arranja um espaço na ponta da 
mesa, desarrumando o mínimo possível a mesa posta para o café da manhã. Os 
livros estão abertos e o “estudo” pode começar. 
 
 

Pouco a pouco, características comuns vão surgindo e a figura, até então 

desconhecida, começa a tomar forma. São características de um grupo seleto que busca o 

conhecimento mesmo quando este parece estar tão distante. Traços de homens e mulheres 

beneficiados pela Educação a Distância. 

Segundo Gilbert (apud PALLOFF E PRATT, 2004, p.23): 
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O aluno on-line “típico” é geralmente descrito como alguém que tem mais de 25 
anos, está empregado, preocupado com o bem-estar social da comunidade, com 
alguma educação superior em andamento, podendo ser tanto do sexo masculino 
quanto do feminino.  

Corroborando as afirmações acima, Rodrigues (2004, p.18), lembrando VISSER et 

al, revela que: 
Assumindo esse contexto como uma tendência em expansão, mais e mais adultos 
devem voltar a realizar algum tipo de atividade educacional, e parte significativa 
desses alunos está ocupando postos de trabalho em empresas e se caracteriza como 
um novo perfil de aluno, com 25 anos ou mais. A necessidade desse público pode 
ser por programas especiais ou equivalentes aos do campus, ofertados a distância, 
pois a presença física diária na universidade é dificultada pelos compromissos 
profissionais, sociais e familiares.  
 
 

Hodiernamente, exige-se que as pessoas sejam versáteis, que sejam capazes de fazer 

várias coisas num mesmo momento, de processar informações e de filtrá-las rapidamente, 

enfim, pessoas cada vez mais ágeis e cada vez mais habilidosas em lidar com o seu próprio 

tempo.  

 Segundo Belloni (1999, p. 38):  
As características fundamentais da sociedade contemporânea que mais têm impacto 
na educação são, pois, maior complexidade, mais tecnologia, compressão das 
relações de espaço e tempo. Trabalho mais responsabilizado, mais precário, com 
maior mobilidade, exigindo um trabalhador multicompetente, multiqualificado, 
capaz de gerir situações de grupo, de se adaptar a situações novas, sempre pronto a 
aprender. Em suma, um trabalhador mais informado e autônomo. 
 
 

Em função dessa nova realidade, cada vez mais pessoas batem à porta de instituições 

que ofereçam cursos a distância. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS PARA DEFINIÇÃO DO PERFIL 

 

 

Neste capítulo, são apresentadas as partes históricas dos cursos de Ciências 

Contábeis, Administração e Ciências Econômicas a distância da Universidade Federal de 

Santa Catarina, os pólos e números de alunos destes cursos, bem como as análises individuais 

e conjuntas do perfil dos alunos ingressantes em 2008.1. 

 

 

3.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS A DISTÂNCIA PELA UFSC 

 

 

O departamento de Ciências Contábeis da UFSC, na pessoa de seu chefe à época, 

professor Dr. Luiz Alberton, resolveu se candidatar ao 1º edital MEC/UAB (2005) para 

oferecer cursos de graduação em Ciências Contábeis a várias regiões do Brasil. Todos os 

professores efetivos do departamento, com duas ou três exceções, participaram do Curso de 

Capacitação para Educação a Distância, ofertado pela UAB (Universidade Aberta do Brasil), 

entre 2007 e 2008. Em 2008/1 teve início a primeira edição do curso, ofertado a 14 pólos, nos 

estados de Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Em 2007 o 

departamento respondeu a um segundo edital, e novos cursos deverão ter início em agosto do 

corrente ano. 

 
 

3.1.1 Pólos e número de alunos ingressantes no curso de Ciências Contábeis à distância 

da UFSC em 2008.1  

 

 

De acordo com informações colhidas junto à Universidade Federal de Santa 

Catarina, são estes os números dos alunos ingressantes no primeiro semestre de 2008 no curso 

de Ciências Contábeis, em seus respectivos pólos: 
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Pólos Nº de alunos ingressantes em 2008.1 
Amajari 20 
Boa Vista 50 
Cruzeiro do Oeste 50 
Esperantina 50 
Hulha Negra 33 
Jacuizinho 50 
Pacaraima 20 
Rorainópolis 20 
São Francisco de Paula 50 
São Gabriel do Oeste 50 
São Luiz do Anauá 20 
Seberi 50 
Tapejara 50 
Tio Hugo 50 

Quadro 2: Pólos e número de alunos ingressantes em 2008.1 – Ciências Contábeis 
Fonte: Departamento de Ciências Contábeis. 

 

 
3.1.2 Perfil dos ingressantes no curso de Ciências Contábeis à distância da UFSC em 

2008.1 

 

 

Passa-se, agora, a analisar o perfil dos alunos ingressantes no curso de Ciências 

Contábeis a distância da UFSC em 2008.1: 
 

Tabela 1 - Renda total da família (valor de referência - um salário mínimo) – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau     
Nº % Nº % Inscritos Classif. Indice Respostas 
 0 0,00  0   0,00 0   0 0,00  0     não informado  

 1229  72,55  361  65,28  150  42  29,37 1     de 1 a 3 salários 
 430  25,38  172  31,10  26  6  40,00 2     de 4 a 8 salários  
 29  1,71  16  2,89  1  0  55,17 3     de 9 a 12 salários 
 6  0,35  4  0,72  1  1  66,67 4     de 13 a 20 salários       
 0 0,00   0  0,00  0  0  0,00 5     acima de 20 salários 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 65,28% dos candidatos classificados possuem renda 

que varia de 1 a 3 salários, 31,10% possuem renda que varia de 4 a 8 salários e apenas 3,61% 

possuem renda igual ou superior a 9 salários. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos 

classificados possui renda relativamente baixa. 
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Tabela 2 - Número de pessoas que residem com você (incluindo você) – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau     
Nº % Nº % Inscritos Classif. Indice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

371 21,90 134 24,23 23 7 36,12 1     de 1 a 2 pessoas 
899 53,07 309 55,88 93 26 34,37 2     de 3 a 4 pessoas 
337 19,89 96 17,36 47 12 28,49 3     de 5 a 6 pessoas 
70 4,13 13 2,35 12 3 18,57 4     de 7 a 8 pessoas       
17 1,00 1 0,18 3 1 5,88 5     9 ou mais pessoas 

Fonte: Dados primários (2008). 

Da tabela, pode-se constatar que 55,88% dos candidatos classificados residem em um 

local onde habitam de 3 a 4 pessoas (incluindo o próprio candidato), 24,23% residem em um 

local onde habitam 1 a 2 pessoas (incluindo o próprio candidato) e 19,89% residem em um 

local onde habitam 5 ou mais pessoas (incluindo o próprio candidato. Percebe-se, assim, que a 

maioria dos candidatos classificados (75,77%) reside em um local onde habitam mais de 3 

pessoas (incluindo o próprio candidato). 

 
Tabela 3 - Qual o tempo aproximado que você leva para chegar até o pólo de ensino a distância de sua 

cidade – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau     
Nº % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

1200 70,84 382 69,08 131 30 31,83 1     até 30 minutos  
370 21,84 127 22,97 37 15 34,32 2     entre 30 minutos e 1 hora 
100 5,90 38 6,87 10 4 38,00 3     entre 1 e 2 horas 
24 1,45 6 1,08 0 0 25,00 4     acima de 2 horas       

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 69,08% dos candidatos classificados demoram até 

30 minutos para ir até o pólo de ensino a distância de sua cidade, 22,97% demoram de 30 

minutos até 1 hora e 7,95% demoram mais do que 1 hora para ir até o pólo de ensino. 

Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos classificados leva pouco tempo para se 

deslocar até o pólo de ensino de sua cidade. 

 
Tabela 4 - Concluiu a maior parte do ensino médio em – Ciências Contábeis 

Inscritos  Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

1585 93,57 498 90,05 170 47 31,42 1     escola pública 
109 6,43 55 9,95 8 2 50,46 2     escola particular 

Fonte: Dados primários (2008). 
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Da tabela, pode-se constatar que 90,05% dos candidatos classificados concluíram a 

maior parte do ensino médio em escola pública e 9,95%, em escolas particulares. Percebe-se, 

assim, que a maioria dos candidatos classificados são oriundos de escolas públicas. 

 

 
 

 

Tabela 5 - Em relação ao ensino superior – Ciências Contábeis 

Incritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

1089 64,29 281 50,81 157 41 25,80 1     nunca ingressou 
168 9,92 86 15,55 4 1 51,19 2     já concluiu 

266 15,70 106 19,17 6 3 39,85 
3     ingressou mas não                   
concluiu              

171 10,09 80 14,47 11 4 46,78 4     está cursando 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 50,81% dos candidatos classificados nunca 

ingressaram no ensino superior, 19,17% ingressaram mas não concluíram, 15,55% já 

concluíram e 14,47% estão cursando. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos nunca 

ingressou no ensino superior. 

 
Tabela 6 - Que atividade profissional você exerce – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

54 3,19 24 4,34 1 0 44,44 1     docência em sala de aula 

109 6,43 44 7,96 7 4 40,37 
2     outras atividades na área de 
educação 

1124 66,35 382 69,08 82 20 33,99 
3     atividades fora da área de 
educação 

407 24,03 103 18,63 88 25 25,31 4     não trabalha 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 69,08% dos candidatos classificados exercem 

atividades fora da área de educação, 18,63% não trabalham e apenas 12,30% exercem 

atividades relacionadas à área da educação. Percebe-se, desta forma, que 87,70% dos 
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candidatos não exercem atividades destinadas à área da educação. No entanto, 81,38% dos 

candidatos trabalham, quer seja na área da educação ou não. 

 
Tabela 7 – Há quantos anos você trabalha  – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado      

123 7,26 45 8,14 35 13 36,59 1     menos de 1 ano   
179 10,57 60 10,85 25 6 33,52 2     de 1 a 2 anos     
297 17,53 109 19,71 18 3 36,70 3     de 3 a 5 anos 
250 14,76 81 14,65 6 2 32,40 4     de 6 a 9 anos 
236 13,93 81 14,65 6 0 34,32 5     de 10 a 15 anos 
122 7,20 37 6,69 0 0 30,33 6     de 15 a 20 anos 
127 7,50 41 7,41 2 0 32,28 7     mais de 20 anos 
360 21,25 99 17,90 86 25 27,50 8     não trabalho     

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 73,96% dos candidatos classificados trabalham há 

mais de 1 ano, 8,14% trabalham há menos de 1 ano e 17,90% não trabalham. Dentre os que 

trabalham há mais de 1 ano, há uma faixa que se destaca, que é a dos 19,71% que trabalham 

de 3 a 5 anos. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos classificados trabalha há mais 

de 1 ano (73,96%) e que apenas 17,90% não trabalhavam na ocasião em que responderam ao 

questionário.  

 
Tabela 8 - Qual é a sua situção trabalhista – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

240 14,17 95 17,18 8 6 39,58 1     estatutário 
382 22,55 123 22,24 15 3 32,20 2     CLT 

150 8,85 63 11,39 17 4 42,00 
3     prestador de serviço por 
contrato temporário 

147 8,68 43 7,78 22 5 29,25 
4     prestador de serviço sem 
contrato 

775 45,75 229 41,41 116 31 29,55 5     outro 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 22,24% dos candidatos classificados são celetistas, 

17,18% são estatutários, 11,39% são prestadores de serviço por contrato temporário, 7,78% 

são prestadores de serviço sem contrato e 41,41% enquadram-se em outra situação trabalhista. 

Dentre os que se enquadram em outra situação trabalhista estão aqueles que não trabalham. 
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Retirando-se os que não trabalham (conforme questão anterior, 17,90%) do grupo daqueles 

que se encontram em outra situação trabalhista, restam 23,51% naquele grupo.  Percebe-se, 

assim, que a maioria dos candidatos que trabalha enquadra-se em outra situação trabalhista. 

 
Tabela 9 - Já realizou algum curso a distância – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado      

178 10,51 69 12,48 10 5 38,76 1     sim     
1516 89,49 484 87,52 168 44 31,93 2     não 

Fonte: Dados primários (2008). 

Da tabela, pode-se constatar que 87,52% dos candidatos classificados nunca 

realizaram algum curso a distância e apenas 12,48% já realizaram algum curso a distância. 

Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos nunca realizou algum curso a distância.  

 
Tabela 10 - Você tem acesso a computador – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0  0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

1465 86,48 500 90,42 132 40 34,13 1     sim 
229 13,52 53 9,58 46 9 23,14 2     não 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 90,42% dos candidatos classificados têm acesso a 

computador e apenas 9,58% não têm acesso a computador. Percebe-se, assim, que a maioria 

dos candidatos tem acesso a computador.  

 
Tabela 11 - Com que freqüência você utiliza o computador – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

155 9,15 29 5,24 34 4 18,71 1     não utiliza 
988 58,32 371 67,09 59 18 37,55 2     todos os dias 
279 16,47 68 12,30 35 11 24,37 3     raramente 
272 16,06 85 15,37 50 16 31,25 4     uma vez por semana 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 67,09% dos candidatos classificados utilizam o 

computador todos os dias, 15,37% o utilizam uma vez por semana, 12,30% o utilizam 
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raramente e apenas 5,24% não o utilizam. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos 

utiliza o computador todos os dias. 

 
Tabela 12 - Onde você tem acesso a computador conectado à internet – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

493 29,10 180 32,55 36 11 36,51 1     casa     
550 32,47 199 35,99 29 9 36,18 2     trabalho 
57 3,36 22 3,98 11 4 38,60 3     escola 

103 6,08 30 5,42 16 4 29,13 4     amigo 
72 4,25 18 3,25 12 4 25,00 5     parente 

201 11,87 60 10,85 33 11 29,85 6     outros 
218 12,87 44 7,96 41 6 20,18 7     não tenho acesso 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 35,99% dos candidatos classificados possui acesso a 

computador conectado à internet no trabalho; 32,55%, em casa; 12,65% possui acesso na 

escola, na casa de amigos e na casa de parentes; 10,85% em outros locais não mencionados na 

pergunta; e 7,96% não possui acesso. Percebe-se, assim, que 68,54% dos candidatos possui 

acesso a computador conectado à internet, quer no trabalho, quer em casa.  

 
Tabela 13 - Como é sua conexão com a internet – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

311 18,36 71 12,84 64 12 22,83 1     não tenho 
337 19,89 98 17,72 40 9 29,08 2     linha discada 
500 29,52 196 35,44 29 8 39,20 3     ADSL 
178 10,51 69 12,48 22 12 38,76 4     a cabo 
368 21,72 119 21,52 23 8 32,34 5     outra 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, podemos constatar que a maioria dos candidatos classificados, 35,44%, 

utiliza a conexão com a internet do tipo ADSL. Os 12,30% que utilizam o computador 

raramente (tabela 11) devem estar entre os 12,84% que não possuem conexão com a internet 

(tabela 13). De qualquer forma, 87,16% possuem alguma forma de conexão com a internet. 
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Tabela 14 - Você usa computador para – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

176 10,39 63 11,39 18 5 35,80 1     edição de textos (tipo word) 

67 3,96 27 4,88 3 2 40,30 
2     planilha eletrônica (tipo 
excel) 

3 0,18 1 0,18 0 0 33,33 3     slides (tipo ppt) 
9 0,53 2 0,36 1 0 22,22 4     chats 
2 0,12 2 0,36 0 0 100,00 5     fóruns 

738 43,57 247 44,67 84 28 33,47 6     pesquisas 
542 32,00 181 32,73 37 11 33,39 7     outros 
157 9,27 30 5,42 35 3 19,11 8     não uso computador 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 44,67% dos candidatos classificados usa o 

computador para fazer pesquisas; 32,73%, para outras finalidades não mencionadas na 

pergunta; 16,45% para edição de textos (tipo word), planilha de textos (tipo excel), slides 

(tipo ppt); 0,72% para chats ou fóruns; e 5,42% não usam o computador. Percebe-se, assim, 

que a maioria dos candidatos usa o computador para fazer pesquisas. 

 
Tabela 15 - Como é o seu conhecimento sobre a utilização do computador e da internet – Ciências Contábeis 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

70 4,13 12 2,17 12 1 17,14 1     nenhum 
409 24,14 100 18,08 57 14 24,45 2     pouco 
996 58,80 345 62,39 90 26 34,64 3     médio 
219 12,93 96 17,36 19 8 43,84 4     aprofundado 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 62,39% dos candidatos classificados declaram 

possuir conhecimento médio sobre a utilização do computador e da internet, 18,08% pouco, 

17,36% aprofundado e apenas 2,17% nenhum. Percebe-se, assim, que a maioria, 79,75%, 

declara possuir um conhecimento médio a aprofundado sobre a utilização do computador e da 

internet. 
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3.2 O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO A DISTÂNCIA PELA UFSC 

 

 

De acordo com dados colhidos junto à Universidade Federal de Santa Catarina, tem-

se que o surgimento do curso de Administração a distância deu-se da seguinte forma: 
O projeto piloto de graduação em Administração à distância inaugurou a 
Universidade Aberta do Brasil – UAB no ano de 2006, contando com a participação 
de 10.000 alunos de 18 Instituições Federais e 6 Estaduais do Ensino Superior e com 
a parceria entre a SEaD, o MEC (SEED) e o Banco do Brasil (integrante do Fórum 
das Estatais pela Educação). Trata-se de um curso semi-presencial que combina a 
modalidade “a distância aos pólos presenciais. 
A SEaD foi responsável pela criação da identidade do curso, pelo desenvolvimento e 
alimentação do AVEA e pela capacitação dos professores que elaboraram os 
conteúdos das 6 disciplinas ministradas no primeiro semestre do curso: Introdução à 
Educação a Distância, Administração - Introdução e Teorias, Sociologia, Ciência 
Política, Informática Básica e Metodologia da Pesquisa.  
 

Conforme se pode verificar, o curso de Administração a distância ofertado pela 

UFSC é bastante novo. 

 

3.2.1 Pólos e número de alunos ingressantes no curso de Administração a distância da 

UFSC em 2008.1 

De acordo com informações colhidas junto à Universidade Federal de Santa 

Catarina, são estes os números dos alunos ingressantes no primeiro semestre de 2008 no curso 

de Administração a distância, em seus respectivos pólos: 
 

Pólos Nº de alunos ingressantes em 2008.1 
BA – Mata de São João 52 
PR – Cidade Gaúcha 44 
PR – Cruzeiro do Oeste 42 
PR – Paranaguá 46 
RR – Boa Vista 15 
RR – Bonfim 19 
RR – Caroebe  18 
RR – Mucajai 17 
RR – Uiramuta 15 
RS – Hulha Negra 43 
RS – Jacuizinho 49 
RS – São Francisco de Paula 40 
RS – Seberi 44 
RS – Tapejara 39 
RS – Tio Hugo 43 

Quadro 3: Pólos e número de alunos ingressantes em 2008.1 – Administração 
Fonte: Departamento de Administração - UFSC1 

                                                 
1 O número total de alunos (526) deste quadro é inferior ao número de alunos classificados que responderam ao 
questionário (598), tendo em vista que nem todos os alunos classificados efetuaram suas matrículas.  
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3.2.2 Perfil dos ingressantes no curso de Administração à distância da UFSC em 2008.1 

 

 

Passa-se, agora, a analisar o perfil dos alunos ingressantes no curso de Administração 

a distância da UFSC em 2008.1: 

 
 

 

Tabela 16 - Renda total da família (valor de referência - um salário mínimo) – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau     
Nº % Nº % Inscritos Classif. Indice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

2172 73,78 388 64,88 270 37 17,86 1     de 1 a 3 salários 
705 23,95 188 31,44 44 4 26,67 2     de 4 a 8 salários  
48 1,63 16 2,68 2 0 33,33 3     de 9 a 12 salários 
17 0,58 4 0,67 2 0 23,53 4     de 13 a 20 salários       
2 0,07 2 0,33 0 0 100,00 5     acima de 20 salários 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 64,88% dos candidatos classificados possuem renda 

que varia de 1 a 3 salários, 31,44% possuem renda que varia de 4 a 8 salários e apenas 3,68% 

possuem renda igual ou superior a 9 salários. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos 

classificados possui renda relativamente baixa. 

 
Tabela 17 - Número de pessoas que residem com você (incluindo você) – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau     
Nº % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

699 23,74 147 24,58 48 2 21,03 1     de 1 a 2 pessoas 
1590 54,01 329 55,02 167 23 20,69 2     de 3 a 4 pessoas 
531 18,04 95 15,89 79 12 17,89 3     de 5 a 6 pessoas 
102 3,46 22 3,68 20 4 21,57 4     de 7 a 8 pessoas       
22 0,75 5 0,84 4 0 22,73 5     9 ou mais pessoas 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 55,02% dos candidatos classificados residem em um 

local onde habitam de 3 a 4 pessoas (incluindo o próprio candidato), 24,58% residem em um 
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local onde habitam 1 a 2 pessoas (incluindo o próprio candidato) e 20,40% residem em um 

local onde habitam 5 ou mais pessoas (incluindo o próprio candidato. Percebe-se, assim, que a  

maioria dos candidatos classificados (75,42%) reside em um local onde habitam mais de 3 

pessoas (incluindo o próprio candidato). 

 
Tabela 18 - Qual o tempo aproximado que você leva para chegar até o pólo de ensino a distância de sua cidade – 

Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau     
Nº % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

2078 70,58 424 70,90 202 29 20,40 1     até 30 minutos  
624 21,20 117 19,57 85 9 18,75 2     entre 30 minutos e 1 hora 
179 6,08 37 6,19 29 3 20,67 3     entre 1 e 2 horas 
63 2,14 20 3,34 2 0 31,75 4     acima de 2 horas       

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 70,90% dos candidatos classificados demoram até 

30 minutos para chegar no pólo de ensino a distância de sua cidade, 19,57% demoram de 30 

minutos até 1 hora, e 9,53% demoram mais do que 1 hora para chegar no pólo de ensino. 

Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos classificados leva pouco tempo para se 

deslocar até o pólo de ensino de sua cidade. 

 
Tabela 19 - Concluiu a maior parte do ensino médio em – Administração 

Inscritos  Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

2751 93,44 522 87,29 305 38 18,97 1     escola pública 
193 6,56 76 12,71 13 3 39,38 2     escola particular 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 87,29% dos candidatos classificados concluíram a 

maior parte do ensino médio em escola pública e 12,71%, em escolas particulares. Percebe-se, 

assim, que a maioria dos candidatos classificados são oriundos de escolas públicas. 
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Tabela 20 - Em relação ao ensino superior – Administração 

Incritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

2029 68,92 301 50,33 276 35 14,83 1     nunca ingressou 
249 8,46 111 18,56 4 0 44,58 2     já concluiu 
464 

 
15,76 

 
120 

 
20,07 

 
14 

 
1 
 

25,86 
 

3     ingressou mas não                   
concluiu              

202 6,86 66 11,04 24 5 32,67 4     está cursando 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 50,33% dos candidatos classificados nunca 

ingressaram no ensino superior, 20,07% ingressaram mas não concluíram, 18,56% já 

concluíram e 11,04% estão cursando. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos nunca 

ingressou no ensino superior. 

 
 

Tabela 21 - Que atividade profissional você exerce – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

93 3,16 39 6,52 2 0 41,94 1     docência em sala de aula 
171 

 
5,81 

 
36 

 
6,02 

 
3 
 

0 
 

21,05 
 

2     outras atividades na área de 
educação 

2013 
 

68,38 
 

410 
 

68,56 
 

150 
 

20 
 

20,37 
 

3     atividades fora da área de 
educação 

667 22,66 113 18,90 163 21 16,94 4     não trabalha 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 68,56% dos candidatos classificados exercem 

atividades fora da área de educação, 18,90% não trabalham e apenas 12,54% exercem 

atividades relacionadas à área da educação. Percebe-se, desta forma, que 87,46% dos 

candidatos não exercem atividades destinadas à área da educação. No entanto, 81,10% dos 

candidatos classificados trabalham, quer seja na área de educação ou não. 
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Tabela 22 - Há quantos anos você trabalha – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado      

196 6,66 38 6,35 43 5 19,39 1     menos de 1 ano   
271 9,21 50 8,36 36 5 18,45 2     de 1 a 2 anos     
504 17,12 119 19,90 37 4 23,61 3     de 3 a 5 anos 
431 14,64 84 14,05 14 1 19,49 4     de 6 a 9 anos 
430 14,61 88 14,72 11 3 20,47 5     de 10 a 15 anos 
259 8,80 60 10,03 4 0 23,17 6     de 15 a 20 anos 
247 8,39 54 9,03 9 1 21,86 7     mais de 20 anos 
606 20,58 105 17,56 164 22 17,33 8     não trabalho     

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 76,09% dos candidatos classificados trabalham há 

mais de 1 ano, 6,35% trabalham há menos de 1 ano e 17,56% não trabalham. Dentre os que 

trabalham há mais de 1 ano, há uma faixa que se destaca, que é a dos 19,90% que trabalham 

de 3 a 5 anos. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos classificados trabalha há mais 

de 1 ano (76,09%) e que apenas 17,56% não trabalhavam na ocasião em que responderam ao 

questionário. 

 
 

 

Tabela 23 - Qual é a sua situação trabalhista – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

383 13,01 111 18,56 12 2 28,98 1     estatutário 
723 24,56 174 29,10 32 4 24,07 2     CLT 
259 

 
8,80 

 
56 

 
9,36 

 
23 

 
4 
 

21,62 
 

3     prestador de serviço por 
contrato temporário 

240 
 

8,15 
 

42 
 

7,02 
 

35 
 

3 
 

17,50 
 

4     prestador de serviço sem 
contrato 

1339 45,48 215 35,95 216 28 16,06 5     outro 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 29,10% dos candidatos classificados são celetistas, 

18,56% são estatutários, 9,36% são prestadores de serviço por contrato temporário, 7,02% são 

prestadores de serviço sem contrato e 35,95% enquadram-se em outra situação trabalhista. 

Dentre os que se enquadram em outra situação trabalhista estão aqueles que não trabalham. 

Retirando-se os que não trabalham (conforme questão anterior, 17,56%) do grupo daqueles 
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que se encontram em outra situação trabalhista, restam 18,39% naquele grupo.  Percebe-se, 

assim, que a maioria dos candidatos que trabalha é celetista. 

 
Tabela 24 - Já realizou algum curso a distância – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado      

322 10,94 90 15,05 15 1 27,95 1     sim     
2622 89,06 508 84,95 303 40 19,37 2     não 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 84,95% dos candidatos classificados nunca 

realizaram algum curso a distância e apenas 15,05% já realizaram algum curso a distância. 

Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos nunca realizou algum curso a distância.  

 
Tabela 25 - Você tem acesso a computador – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

2506 85,12 543 90,80 238 32 21,67 1     sim 
438 14,88 55 9,20 80 9 12,56 2     não 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 90,80% dos candidatos classificados têm acesso a 

computador e apenas 9,20% não têm acesso a computador. Percebe-se, assim, que a maioria 

dos candidatos tem acesso a computador.  

 
Tabela 26 - Com que freqüência você utiliza o computador – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

310 10,53 36 6,02 54 6 11,61 1     não utiliza 
1693 57,51 413 69,06 123 19 24,39 2     todos os dias 
459 15,59 63 10,54 70 4 13,73 3     raramente 
482 16,37 86 14,38 71 12 17,84 4     uma vez por semana 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 69,06% dos candidatos classificados utilizam o 

computador todos os dias, 14,38% o utilizam uma vez por semana, 10,54% o utilizam 
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raramente e apenas 6,02% não o utilizam. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos 

utiliza o computador todos os dias. 

 
Tabela 27 - Onde você tem acesso a computador conectado à internet – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

1049 35,63 246 41,14 86 10 23,45 1     casa     
821 27,89 177 29,60 36 9 21,56 2     trabalho 
83 2,82 9 1,51 22 0 10,84 3     escola 

133 4,52 24 4,01 22 4 18,05 4     amigo 
151 5,13 25 4,18 20 3 16,56 5     parente 
321 10,90 64 10,70 73 8 19,94 6     outros 
386 13,11 53 8,86 59 7 13,73 7     não tenho acesso 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 29,60% dos candidatos classificados possuem 

acesso a computador conectado a internet no trabalho; 41,14%, em casa; 9,70% possuem 

acesso na escola, na casa de amigos e na casa de parentes; 10,70%, em outros locais não 

mencionados na pergunta; e 8,86% não possuem acesso. Percebe-se, assim, que 70,74% dos 

candidatos aprovados possuem acesso a computador conectado à internet em casa ou no 

trabalho. 

 
Tabela 28 - Como é sua conexão com a internet – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

598 20,31 93 15,55 98 13 15,55 1     não tenho 
425 14,44 83 13,88 48 7 19,53 2     linha discada 
988 33,56 244 40,80 63 11 24,70 3     ADSL 
372 12,64 60 10,03 37 2 16,13 4     a cabo 
561 19,06 118 19,73 72 8 21,03 5     outra 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que a maioria dos candidatos classificados, 40,80%, 

utiliza a conexão com a internet do tipo ADSL. Os 10,54% que utilizam o computador 

raramente (tabela 26) devem estar entre os 15,55% que não possuem conexão com a internet 

(tabela 28). De qualquer maneira, 84,44% dos candidatos aprovados possuem alguma forma 

de conexão com a internet. 
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Tabela 29 - Você usa computador para – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

335 11,38 80 13,38 32 5 23,88 1     edição de textos (tipo word) 
118 

 
4,01 

 
34 

 
5,69 

 
4 
 

1 
 

28,81 
 

2     planilha eletrônica (tipo 
excel) 

2 0,07 1 0,17 0 0 50,00 3     slides (tipo ppt) 
17 0,58 0 0,00 6 0 0,00 4     chats 
8 0,27 2 0,33 1 0 25,00 5     fóruns 

1256 42,66 260 43,48 153 21 20,70 6     pesquisas 
882 29,96 183 30,60 68 8 20,75 7     outros 
326 11,07 38 6,35 54 6 11,66 8     não uso computador 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 43,48% dos candidatos classificados usam o 

computador para fazer pesquisas; 30,60%, para outras finalidades não mencionadas na 

pergunta; 19,24% para edição de textos (tipo word), planilha de textos (tipo excel), slides 

(tipo ppt); 0,33% para chats ou fóruns; e 6,35% não usam o computador. Percebe-se, assim, 

que a maioria dos candidatos usa o computador para fazer pesquisas. 

 
 

 

 

Tabela 30 - Como é o seu conhecimento sobre a utilização do computador e da internet – Administração 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

113 3,84 9 1,51 22 0 7,96 1     nenhum 
677 23,00 95 15,89 75 10 14,03 2     pouco 
1772 60,19 363 60,70 197 27 20,49 3     médio 
382 12,98 131 21,91 24 4 34,29 4     aprofundado 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 60,70% dos candidatos classificados declaram 

possuir conhecimento médio sobre a utilização do computador e da internet, 15,89% pouco, 

21,91% aprofundado e apenas 1,51%, nenhum. Percebe-se, assim, que a maioria (82,61%) 

declara possuir um conhecimento médio a aprofundado sobre a utilização do computador e da 

internet.  
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3.3  O ENSINO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS A DISTÂNCIA PELA UFSC 

 

 

De acordo com Vieira e Félix (2008, p.197), o surgimento do curso de Ciências 

Econômicas a distância deu-se da seguinte forma: 

 
Em 2007, o professor Rabah Benakouche propôs que o Departamento de Economia 
aproveitasse a oportunidade oferecida pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, 
do Ministério da Educação, e acrescentasse à modalidade presencial uma versão a 
distância do curso de graduação. O Colegiado acatou a idéia e, no processo de 
viabilização da proposta, o Departamento pôde contratar uma especialista em 
Educação a Distância (EAD), a professora Marialice de Moraes. 
As aulas dos quatrocentos alunos distribuídos nos seis pólos do Rio Grande do Sul e 
nos seis de Roraima começaram em 2007.  

 

O curso de Ciências Econômicas a distância é, também, como se pode ver, um curso 

bastante novo. 

 

 

3.3.1 Pólos e número de alunos ingressantes no curso de Ciências Econômicas à distância 

da UFSC em 2008.1  

 

De acordo com informações colhidas junto à Universidade Federal de Santa 

Catarina, são estes os números dos alunos ingressantes no primeiro semestre de 2008 no curso 

de Ciências Econômicas a distância, em seus respectivos pólos: 

 
Pólos Nº de alunos ingressantes em 2008.1 

RR – Boa Vista 20 
RR – Canta 20 
RR – Caracarai 19 
RR – Iracema 20 
RR – Normandia 20 
RS – Hulha Negra 30 
RS – Jacuizinho 50 
RS – São Francisco de Paula 50 
RS – Seberi 50 
RS – Tapejara 50 
RS – Tio Hugo 36 

Quadro 4: Pólos e número de alunos ingressantes em 2008.1 – Ciências Econômicas 
Fonte: Departamento de Economia - UFSC2 

                                                 
2 O número total de alunos (365) deste quadro é inferior ao número de alunos classificados que responderam ao 
questionário (374), tendo em vista que nem todos os alunos classificados efetuaram suas matrículas.  
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3.3.2 Perfil dos ingressantes no curso de Ciências Econômicas a distância da UFSC em 

2008.1 

 

 

 Passa-se, agora, a analisar o perfil dos alunos ingressantes no curso de Ciências 

Econômicas a distância da UFSC em 2008.1: 

 
Tabela 31 - Renda total da família (valor de referência - um salário mínimo) – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau     
Nº % Nº % Inscritos Classif. Indice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

583 76,11 260 69,52 85 34 44,60 1     de 1 a 3 salários 
162 21,15 99 26,47 12 5 61,11 2     de 4 a 8 salários  
17 2,22 12 3,21 0 0 70,59 3     de 9 a 12 salários 
3 0,39 2 0,53 0 0 66,67 4     de 13 a 20 salários       
1 0,13 1 0,27 0 0 100,00 5     acima de 20 salários 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 69,52% dos candidatos classificados possuem renda 

que varia de 1 a 3 salários, 26,47% possuem renda que varia de 4 a 8 salários e apenas 4,01% 

possuem renda igual ou superior a 9 salários. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos 

classificados possui renda relativamente baixa. 

 
Tabela 32 - Número de pessoas que residem com você (incluindo você) – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau     
Nº % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

154 20,10 92 24,60 14 8 59,74 1     de 1 a 2 pessoas 
408 53,26 204 54,55 41 17 50,00 2     de 3 a 4 pessoas 
139 18,15 57 15,24 22 6 41,01 3     de 5 a 6 pessoas 
43 5,61 15 4,01 16 6 34,88 4     de 7 a 8 pessoas       
22 2,87 6 1,60 4 2 27,27 5     9 ou mais pessoas 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 54,55% dos candidatos classificados residem em um 

local onde habitam de 3 a 4 pessoas (incluindo o próprio candidato), 24,60% residem em um 

local onde habitam 1 a 2 pessoas (incluindo o próprio candidato) e 20,85% residem em um 
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local onde habitam 5 ou mais pessoas (incluindo o próprio candidato. Percebe-se, assim, que a 

maioria dos candidatos classificados (75,40%) reside em um local onde habitam mais de 3 

pessoas (incluindo o próprio candidato). 

 
Tabela 33 - Qual o tempo aproximado que você leva para chegar até o pólo de ensino a distância de sua cidade – 

Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau     
Nº % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

600 78,33 283 75,67 71 29 47,17 1     até 30 minutos  
114 14,88 61 16,31 18 8 53,51 2     entre 30 minutos e 1 hora 
45 5,87 25 6,68 8 2 55,56 3     entre 1 e 2 horas 
7 0,91 5 1,34 0 0 71,43 4     acima de 2 horas       

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 75,67% dos candidatos classificados demoram até 

30 minutos para chegar no pólo de ensino a distância de sua cidade, 16,31% demoram de 30 

minutos até 1 hora e 8,02% demoram mais do que 1 hora para ir até o pólo de ensino. 

Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos classificados leva pouco tempo para se 

deslocar até o pólo de ensino de sua cidade. 

 
 

Tabela 34 - Concluiu a maior parte do ensino médio em – Ciências Econômicas 

Inscritos  Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

720 93,99 344 91,98 92 35 47,78 1     escola pública 
46 6,01 30 8,02 5 4 65,22 2     escola particular 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 91,98% dos candidatos classificados concluíram a 

maior parte do ensino médio em escola pública e 8,02%, em escolas particulares. Percebe-se, 

assim, que a maioria dos candidatos classificados é oriunda de escolas públicas. 

 
Tabela 35 - Em relação ao ensino superior – Ciências Econômicas 

Incritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

497 64,88 190 50,80 89 33 38,23 1     nunca ingressou 
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76 9,92 62 16,58 1 1 81,58 2     já concluiu 
117 

 
15,27 

 
66 

 
17,65 

 
2 
 

0 
 

56,41 
 

3     ingressou mas não                   
concluiu              

76 9,92 56 14,97 5 5 73,68 4     está cursando 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 50,80% dos candidatos classificados nunca 

ingressaram no ensino superior, 17,65% ingressaram mas não concluíram, 16,58% já 

concluíram e 14,97% estão cursando. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos nunca 

ingressou no ensino superior. 

 
Tabela 36 - Que atividade profissional você exerce – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

28 3,66 15 4,01 2 1 53,57 1     docência em sala de aula 
45 

 
5,87 

 
22 

 
5,88 

 
2 
 

1 
 

48,89 
 

2     outras atividades na área de 
educação 

494 
 

64,49 
 

253 
 

67,65 
 

45 
 

20 
 

51,21 
 

3     atividades fora da área de 
educação 

199 25,98 84 22,46 48 17 42,21 4     não trabalha 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 67,65% dos candidatos classificados exercem 

atividades fora da área de educação, 22,46% não trabalham e apenas 9,89% exercem 

atividades relacionadas à área da educação. Percebe-se, desta forma, que 90,11% dos 

candidatos não exercem atividades destinadas à área da educação. No entanto, 77,54% dos 

candidatos classificados trabalham, quer seja na área de educação ou não. 

 
Tabela 37 - Há quantos anos você trabalha – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado      

55 7,18 28 7,49 12 9 50,91 1     menos de 1 ano   
73 9,53 28 7,49 8 3 38,36 2     de 1 a 2 anos     

146 19,06 74 19,79 12 5 50,68 3     de 3 a 5 anos 
113 14,75 60 16,04 5 1 53,10 4     de 6 a 9 anos 
100 13,05 55 14,71 2 1 55,00 5     de 10 a 15 anos 
39 5,09 23 6,15 1 1 58,97 6     de 15 a 20 anos 
48 6,27 26 6,95 3 0 54,17 7     mais de 20 anos 

192 25,07 80 21,39 54 19 41,67 8     não trabalho     
Fonte: Dados primários (2008). 
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Da tabela, pode-se constatar que 71,12% dos candidatos classificados trabalham há 

mais de 1 ano, 7,49% trabalham há menos de 1 ano e 21,39% não trabalham. Dentre os que 

trabalham há mais de 1 ano, temos uma faixa que se destaca, que é a dos 19,79% que 

trabalham de 3 a 5 anos. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos classificados 

trabalham há mais de 1 ano (71,13%), e que apenas 21,39% não trabalhavam na ocasião em 

que responderam ao questionário. 

 
Tabela 38 - Qual é a sua situção trabalhista – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

89 11,62 51 13,64 3 1 57,30 1     estatutário 
168 21,93 105 28,07 3 1 62,50 2     CLT 
78 

 
10,18 

 
37 

 
9,89 

 
8 
 

7 
 

47,44 
 

3     prestador de serviço por 
contrato temporário 

72 
 

9,40 
 

20 
 

5,35 
 

12 
 

4 
 

27,78 
 

4     prestador de serviço sem 
contrato 

359 46,87 161 43,05 71 26 44,85 5     outro 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 28,07% dos candidatos classificados são celetistas, 

13,64% são estatutários, 9,89% são prestadores de serviço por contrato temporário, 5,35% são 

prestadores de serviço sem contrato e 43,05% enquadram-se em outra situação trabalhista. 

Dentre os que se enquadram em outra situação trabalhista estão aqueles que não trabalham. 

Retirando-se os que não trabalham (conforme questão anterior, 21,39%) do grupo daqueles 

que se encontram em outra situação trabalhista, restam 21,66% naquele grupo.  Percebe-se, 

assim, que a maioria dos candidatos que trabalham é celetista. 

 
Tabela 39 - Já realizou algum curso a distância – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado      

104 13,58 57 15,24 11 3 54,81 1     sim     
662 86,42 317 84,76 86 36 47,89 2     não 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 84,76% dos candidatos classificados nunca 

realizaram algum curso a distância e apenas 15,24% já realizaram algum curso a distância. 

Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos nunca realizou algum curso a distância.  
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Tabela 40 - Você tem acesso a computador – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

603 78,72 331 88,50 62 30 54,89 1     sim 
163 21,28 43 11,50 35 9 26,38 2     não 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 88,50% dos candidatos classificados têm acesso a 

computador e apenas 11,50% não têm acesso a computador. Percebe-se, assim, que a maioria 

dos candidatos tem acesso a computador.  

 
Tabela 41 - Com que freqüência você utiliza o computador – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado  

132 17,23 35 9,36 30 8 26,52 1     não utiliza 
377 49,22 226 60,43 32 16 59,95 2     todos os dias 
132 17,23 64 17,11 16 7 48,48 3     raramente 
125 16,32 49 13,10 19 8 39,20 4     uma vez por semana 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 60,43% dos candidatos classificados utilizam o 

computador todos os dias, 13,10% o utilizam uma vez por semana, 17,11% o utilizam 

raramente e apenas 9,36% não o utilizam. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos 

utiliza o computador todos os dias. 

 
Tabela 42 - Onde você tem acesso a computador conectado a internet – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

220 28,72 133 35,56 26 13 60,45 1     casa     
195 25,46 113 30,21 5 1 57,95 2     trabalho 
35 4,57 17 4,55 5 2 48,57 3     escola 
43 5,61 24 6,42 11 5 55,81 4     amigo 
24 3,13 8 2,14 1 0 33,33 5     parente 
70 9,14 24 6,42 13 7 34,29 6     outros 

179 23,37 55 14,71 36 11 30,73 7     não tenho acesso 
Fonte: Dados primários (2008). 
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Da tabela, pode-se constatar que 30,21% dos candidatos classificados possuem 

acesso a computador conectado a internet no trabalho; 35,56% em casa; 13,10% possuem 

acesso na escola, na casa de amigos e na casa de parentes; 6,42%, em outros locais não 

mencionados na pergunta; e 14,71% não possuem acesso. Percebe-se, assim, que 65,77% dos 

candidatos possuem acesso a computador conectado à internet em casa ou no trabalho. 
 

Tabela 43 - Como é sua conexão com a internet – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

238 31,07 83 22,19 44 15 34,87 1     não tenho 
152 19,84 61 16,31 20 7 40,13 2     linha discada 
165 21,54 117 31,28 12 6 70,91 3     ADSL 
74 9,66 39 10,43 5 2 52,70 4     a cabo 

137 17,89 74 19,79 16 9 54,01 5     outra 
Fonte: Dados primários (2008). 

 
Da tabela, pode-se constatar que a maioria dos candidatos classificados, 31,28%, 

utiliza a conexão com a internet do tipo ADSL. Os 17,11% que raramente utilizam o 

computador (tabela 41) devem estar entre os 22,19% que não possuem conexão com a internet 

(tabela 43). De qualquer forma, 77,81% dos candidatos aprovados possuem alguma forma de 

conexão com a internet. 
 

Tabela 44 - Você usa computador para – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

57 7,44 30 8,02 10 4 52,63 1     edição de textos (tipo word) 
15 

 
1,96 

 
9 
 

2,41 
 

1 
 

1 
 

60,00 
 

2     planilha eletrônica (tipo 
excel) 

0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 3     slides (tipo ppt) 
2 0,26 2 0,53 2 2 100,00 4     chats 
1 0,13 0 0,00 0 0 0,00 5     fóruns 

338 44,13 170 45,45 39 17 50,30 6     pesquisas 
210 27,42 126 33,69 15 7 60,00 7     outros 
143 18,67 37 9,89 30 8 25,87 8     não uso computador 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 45,45% dos candidatos classificados usam o 

computador para fazer pesquisas; 33,69% para outras finalidades não mencionadas na 

pergunta; 10,43% para edição de textos (tipo word), planilha de textos (tipo excel), slides 

(tipo ppt); 0,53% para chats ou fóruns; e 9,89% não usam o computador. Percebe-se, assim, 

que a maioria dos candidatos usa o computador para fazer pesquisas. 
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Tabela 45 - Como é o seu conhecimento sobre a utilização do computador e da internet – Ciências Econômicas 

Inscritos Classificados 
Recém Egressos 2º 

Grau   
Nº  % Nº % Inscritos Classif. Índice Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0     não informado 

60 7,83 17 4,55 12 2 28,33 1     nenhum 
206 26,89 67 17,91 27 9 32,52 2     pouco 
395 51,57 213 56,95 45 20 53,92 3     médio 
105 13,71 77 20,59 13 8 73,33 4     aprofundado 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que 56,95% dos candidatos classificados declaram 

possuir conhecimento médio sobre a utilização do computador e da internet, 17,91%, pouco, 

20,59%, aprofundado e apenas 4,55%, nenhum. Percebe-se, assim, que a maioria (77,54%) 

declara possuir um conhecimento médio a aprofundado sobre a utilização do computador e da 

internet.  

 

 

3.4 COMPARAÇÃO ENTRE O PERFIL DOS ALUNOS INGRESSANTES NOS CURSOS 

DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA 

UFSC EM 2008.1 – PERSPECTIVAS E EXPECTATIVAS 

 

 

Neste ponto, é efetuada a Média Aritmética dos percentuais obtidos em cada curso 

para cada item das questões que foram direcionadas aos ingressantes. Objetiva-se, com isso, 

verificar se há alguma discrepância significativa entre os alunos dos cursos analisados e, desta 

forma, chegar o mais próximo possível do perfil dos alunos ingressantes na EAD dos cursos 

estudados. 

 
Tabela 46 – Comparação entre a renda total da família (valor de referência - um salário mínimo) dos alunos 

ingressantes na EAD dos cursos estudados. 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.    

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0   0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado  

 361  65,28 388 64,88 260 69,52 66,56 1     de 1 a 3 salários 
 172  31,10 188 31,44 99 26,47 29,67 2     de 4 a 8 salários  
 16  2,89 16 2,68 12 3,21 2,93 3     de 9 a 12 salários 
 4  0,72 4 0,67 2 0,53 0,64 4     de 13 a 20 salários       
 0  0,00 2 0,33 1 0,27 0,20 5     acima de 20 salários 

Fonte: Dados primários (2008). 
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Da tabela, pode-se constatar que, em média, 66,56% dos candidatos classificados 

possuem renda que varia de 1 a 3 salários, 29,67% possuem renda que varia de 4 a 8 salários e 

apenas 3,77% possuem renda igual ou superior a 9 salários. Percebe-se, assim, que a maioria 

dos candidatos classificados possui renda relativamente baixa, sendo que este fato faz-se 

presente na análise individual de cada curso. Percebe-se, ainda, que os candidatos aprovados 

para o curso de Ciências Econômicas apresentam um percentual ligeiramente mais alto da 

faixa de renda familiar mais baixa, isto é, mais de 4 pontos percentuais a menos, em relação 

aos candidatos à Administração e a Ciências Contábeis. Isto se repete em relação à faixa de 

renda familiar de 4 a 8 salários, ou seja: há uma diferença percentual de 4 pontos dos 

candidatos à Economia, em relação aos candidatos à Administração e Ciências Contábeis, que 

possuem renda familiar entre 4 e 8 salários. Logo, aparentemente, os candidatos à Economia 

são mais pobres que os demais.  

 
Tabela 47 – Comparação do número de pessoas que residem com os alunos (incluindo o aluno) ingressantes na 

EAD dos cursos estudados. 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.    

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado  

134 24,23 147 24,58 92 24,60 24,47 1     de 1 a 2 pessoas 
309 55,88 329 55,02 204 54,55 55,15 2     de 3 a 4 pessoas 
96 17,36 95 15,89 57 15,24 16,16 3     de 5 a 6 pessoas 
13 2,35 22 3,68 15 4,01 3,35 4     de 7 a 8 pessoas       
1 0,18 5 0,84 6 1,60 0,87 5     9 ou mais pessoas 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 55,15% dos candidatos classificados 

residem em um local onde habitam de 3 a 4 pessoas (incluindo o próprio candidato), 24,47% 

residem em um local onde habitam 1 a 2 pessoas (incluindo o próprio candidato) e 20,38% 

residem em um local onde habitam 5 ou mais pessoas (incluindo o próprio candidato). 

Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos classificados (75,53%) reside em um local 

onde habitam mais de 3 pessoas (incluindo o próprio candidato), sendo que este fato faz-se 

presente na análise individual de cada curso. Embora com uma diferença pequena (cerca de 2 

pontos percentuais a mais em relação à Economia e menos 2 pontos em relação à 

Administração), os candidatos a Ciências Contábeis habitam com mais pessoas do que os 

candidatos aos outros dois cursos. Teoricamente, numa casa cheia de pessoas, é difícil 
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concentrar-se nos estudos, o que se constituiria num fator negativo para os alunos de Ciências 

Contábeis. 

 
Tabela 48 – Comparação entre o tempo aproximado que aluno leva para chegar até o pólo de ensino a distância 

de sua cidade 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.    

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado  

382 69,08 424 70,90 283 75,67 71,88 1     até 30 minutos  
127 22,97 117 19,57 61 16,31 19,62 2     entre 30 minutos e 1 hora 
38 6,87 37 6,19 25 6,68 6,58 3     entre 1 e 2 horas 
6 1,08 20 3,34 5 1,34 1,92 4     acima de 2 horas       

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 71,88% dos candidatos classificados 

demoram até 30 minutos para chegar no pólo de ensino a distância de sua cidade, 19,62% 

demoram de 30 minutos até 1 hora para ir até o pólo de ensino e 8,50% demoram mais do que 

1 hora para chegar no pólo de ensino. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos 

classificados leva pouco tempo para se deslocar até o pólo de ensino de sua cidade, sendo que 

este fato faz-se presente na análise individual de cada curso. Observa-se, ainda, que os 

candidatos a Ciências Econômicas são os que precisam de menos tempo para chegar nos seus 

pólos, o que representa uma facilidade em relação aos demais. 

 
Tabela 49 – Comparação entre o local de conclusão do ensino médio dos alunos ingressantes nos cursos 

estudados 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado 

498 90,05 522 87,29 344 91,98 89,77 1     escola pública 
55 9,95 76 12,71 30 8,02 10,23 2     escola particular 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 89,77% dos candidatos classificados 

concluíram a maior parte do ensino médio em escola pública e 10,23% em escolas 

particulares. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos classificados é oriunda de 

escolas públicas, sendo que este fato faz-se presente na análise individual de cada curso, e é 

ligeiramente mais forte entre os candidatos a Ciências Econômicas, seguidos dos candidatos a 

Ciências Contábeis e, por último, dos da Administração. 
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Tabela 50 – Comparação em relação à conclusão ou não do ensino superior pelos alunos ingressantes nos cursos 

estudados 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado 

281 50,81 301 50,33 190 50,80 50,65 1     nunca ingressou 
86 15,55 111 18,56 62 16,58 16,90 2     já concluiu 

106 
 

19,17 
 

120 
 

20,07 
 

66 
 

17,65 
 

18,96 
 

3     ingressou mas não                   
concluiu              

80 14,47 66 11,04 56 14,97 13,49 4     está cursando 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 50,65% dos candidatos classificados 

nunca ingressaram no ensino superior, 18,96% ingressaram mas não concluíram, 16,90% já 

concluíram e 13,49% estão cursando. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos nunca 

ingressou no ensino superior, sendo que este fato faz-se presente na análise individual de cada 

curso. Cabe ressaltar, no entanto, que um percentual maior de candidatos à administração 

tanto concluiu quanto ingressou em um curso superior, em relação aos candidatos das outras 

áreas. Teoricamente, tais alunos deverão apresentar um grau de instrução superior ao dos 

demais candidatos, o que, em tese, deveria pesar a seu favor em termos de aprendizagem.  

 
Tabela 51 – Comparação das atividades profissionais exercidas pelos alunos ingressantes nos cursos estudados. 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado 

24 4,34 39 6,52 15 4,01 4,96 1     docência em sala de aula 
44 

 
7,96 

 
36 

 
6,02 

 
22 

 
5,88 

 
6,62 

 
2     outras atividades na área de 
educação 

382 
 

69,08 
 

410 
 

68,56 
 

253 
 

67,65 
 

68,43 
 

3     atividades fora da área de 
educação 

103 18,63 113 18,90 84 22,46 19,99 4     não trabalha 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 68,43% dos candidatos classificados 

exercem atividades fora da área de educação, 19,99% não trabalham e apenas 11,58% 

exercem atividades relacionadas à área da educação. Percebe-se, desta forma, que a maioria 

dos candidatos (88,42%) não exerce atividades destinadas à área da educação, sendo que este 

fato faz-se presente na análise individual de cada curso. No entanto, a maioria dos candidatos 

aos três cursos trabalha (80%), quer seja na área da educação, quer seja em outra área. 
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Observa-se que o percentual maior de candidatos que não trabalhavam na época do 

questionário diz respeito àqueles da Economia (com 3 pontos percentuais a mais, em média).   

 
Tabela 52 – Comparação entre o tempo que os alunos ingressantes no EAD trabalham 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado      

45 8,14 38 6,35 28 7,49 7,33 1     menos de 1 ano   
60 10,85 50 8,36 28 7,49 8,90 2     de 1 a 2 anos     

109 19,71 119 19,90 74 19,79 19,80 3     de 3 a 5 anos 
81 14,65 84 14,05 60 16,04 14,91 4     de 6 a 9 anos 
81 14,65 88 14,72 55 14,71 14,69 5     de 10 a 15 anos 
37 6,69 60 10,03 23 6,15 7,62 6     de 15 a 20 anos 
41 7,41 54 9,03 26 6,95 7,80 7     mais de 20 anos 
99 17,90 105 17,56 80 21,39 18,95 8     não trabalho     

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 73,72% dos candidatos classificados 

trabalham há mais de 1 ano, 7,33% trabalham há menos de 1 ano e 18,95% não trabalham. 

Novamente, percebe-se que o percentual dos candidatos ao curso de Ciências Econômicas que 

não trabalham é maior do que os demais, superando a média dos três cursos. Teoricamente, os 

alunos de Ciências Econômicas deverão dispor de mais tempo para se dedicar ao curso. No 

geral, entre os que trabalham há mais de 1 ano,  há uma faixa que se destaca, que é a dos 

19,80% que trabalham de 3 a 5 anos. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos 

classificados trabalha há mais de 1 ano, destacando-se os que trabalham de 3 a 5 anos, sendo 

que este fato faz-se presente na análise individual de cada curso. 

 
Tabela 53 – Comparação da situação trabalhista dos alunos ingressantes no EAD 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado 

95 17,18 111 18,56 51 13,64 16,46 1     estatutário 
123 22,24 174 29,10 105 28,07 26,47 2     CLT 
63 

 
11,39 

 
56 

 
9,36 

 
37 

 
9,89 

 
10,21 

 
3     prestador de serviço por 
contrato temporário 

43 
 

7,78 
 

42 
 

7,02 
 

20 
 

5,35 
 

6,72 
 

4     prestador de serviço sem 
contrato 

229 41,41 215 35,95 161 43,05 40,14 5     outro 
Fonte: Dados primários (2008). 
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Da tabela, pode-se constatar que, em média, 26,47% dos candidatos classificados são 

celetistas, 16,46% são estatutários, 10,21% são prestadores de serviço por contrato 

temporário, 6,72% são prestadores de serviço sem contrato e 40,14% enquadram-se em outra 

situação trabalhista. Dentre os que se enquadram em outra situação trabalhista estão aqueles 

que não trabalham. Retirando-se os que não trabalham (conforme questão de nº 008, 18,95%) 

do grupo daqueles que se encontram em outra situação trabalhista, restam 21,19% naquele 

grupo.  Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos que trabalham são celetistas. Este fato 

é diferente apenas no curso de Ciências Contábeis, cujo percentual maior encontra-se 

naqueles que se enquadram em outra situação trabalhista. 

 
Tabela 54 – Comparação em relação à realização de algum curso a distância pelos alunos ingressantes no EAD 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado      

69 12,48 90 15,05 57 15,24 14,26 1     sim     
484 87,52 508 84,95 317 84,76 85,74 2     não 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 85,74% dos candidatos classificados 

nunca realizaram algum curso a distância e apenas 14,26% já realizaram algum curso a 

distância. Percebe-se, assim, que a maioria dos candidatos nunca realizou algum curso a 

distância, sendo que este fato faz-se presente na análise individual de cada curso. Pode-se 

supor, portanto, que os alunos dos 3 cursos encontrarão um grau semelhante de dificuldade 

para se familiarizar com esse tipo de ensino.  

 
Tabela 55 – Comparação do acesso ao computador entre os alunos ingressantes na EAD 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado 

500 90,42 543 90,80 331 88,50 89,91 1     sim 
53 9,58 55 9,20 43 11,50 10,09 2     não 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 89,91% dos candidatos classificados têm 

acesso a computador e apenas 10,09% não têm acesso a computador. Percebe-se, assim, que a 

maioria dos candidatos tem acesso a computador, sendo que este fato faz-se presente na 

análise individual de cada curso. Os candidatos ao curso de Ciências Econômicas, talvez por 
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possuírem uma renda familiar um pouco mais baixa do que os demais candidatos, são também 

os que apresentam uma média de acesso ao computador mais baixa do que os outros. O 

número daqueles que não possuem acesso é maior também entre os candidatos ao curso de 

Ciências Econômicas. A não ser que tais candidatos tomem alguma providência, pode-se 

supor que terão mais dificuldade para acompanhar o curso do que os demais, uma vez que o 

acesso ao computador é imprescindível na EAD atual (5ª geração). 

 
Tabela 56 – Comparação da freqüência com que os alunos ingressantes na EAD utilizam o computador 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado  

29 5,24 36 6,02 35 9,36 6,87 1     não utiliza 
371 67,09 413 69,06 226 60,43 65,53 2     todos os dias 
68 12,30 63 10,54 64 17,11 13,32 3     raramente 
85 15,37 86 14,38 49 13,10 14,28 4     uma vez por semana 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 65,53% dos candidatos classificados 

utilizam o computador todos os dias, 14,28% o utilizam uma vez por semana, 13,32% o 

utilizam raramente e apenas 6,87% não o utilizam. Percebe-se, assim, que a maioria dos 

candidatos utiliza o computador todos os dias, sendo que este fato faz-se presente na análise 

individual de cada curso. Novamente, no entanto, percebe-se que os candidatos ao curso de 

Ciências Econômicas são, em comparação com aqueles dos demais cursos, os que mais 

raramente utilizam o computador ou não o utilizam, sendo, também, os que menos utilizam o 

computador todos os dias, em termos percentuais. 

 
Tabela 57 – Comparação em relação ao local de acesso a computador conectado a internet pelos alunos 

ingressantes no EAD 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado 

180 32,55 246 41,14 133 35,56 36,42 1     casa     
199 35,99 177 29,60 113 30,21 31,93 2     trabalho 
22 3,98 9 1,51 17 4,55 3,35 3     escola 
30 5,42 24 4,01 24 6,42 5,28 4     amigo 
18 3,25 25 4,18 8 2,14 3,19 5     parente 
60 10,85 64 10,70 24 6,42 9,32 6     outros 
44 7,96 53 8,86 55 14,71 10,51 7     não tenho acesso 

Fonte: Dados primários (2008). 
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Da tabela, pode-se constatar que, em média, 36,42% dos candidatos classificados 

possuem acesso a computador conectado à internet em casa; 31,93%, no trabalho; 11,82% 

possuem acesso na escola, na casa de amigos e na casa de parentes; 9,32% em outros locais 

não mencionados na pergunta; e 10,51% não possuem acesso. Percebe-se, assim, que a 

maioria dos candidatos possui acesso a computador conectado à internet em casa. Este fato é 

diferente apenas no curso de Ciências Contábeis, cujo percentual maior encontra-se naqueles 

que possuem acesso a computador conectado à internet no trabalho. Destaca-se, ainda, que o 

percentual dos candidatos ao curso de Ciências Econômicas que não possuem acesso a 

computador conectado à internet é significativamente maior do que o dos candidatos dos 

outros dois cursos, o que representa uma desvantagem para esses alunos. Em contrapartida, os 

candidatos ao curso de Ciências Contábeis estão entre os que mais têm acesso a computador 

conectado à internet, sendo imediatamente seguidos pelos candidatos ao curso de 

administração. Supõe-se que tais alunos apresentem, com isso, um fator positivo em relação 

ao desempenho em seus cursos. 
 

Tabela 58 – Comparação entre o tipo de conexão com a internet pelos alunos ingressantes no EAD 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado 

71 12,84 93 15,55 83 22,19 16,86 1     não tenho 
98 17,72 83 13,88 61 16,31 15,97 2     linha discada 

196 35,44 244 40,80 117 31,28 35,84 3     ADSL 
69 12,48 60 10,03 39 10,43 10,98 4     a cabo 

119 21,52 118 19,73 74 19,79 20,35 5     outra 
Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que a maioria dos candidatos classificados, 35,84%, 

utiliza a conexão com a internet do tipo ADSL, sendo que este fato faz-se presente na análise 

individual de cada curso. Esta tabela corrobora a anterior, deixando nítida uma certa 

desvantagem dos alunos de Ciências Econômicas em relação aos dos demais cursos, uma vez 

que ultrapassam em mais de 6 pontos percentuais os alunos da Administração e em mais de 9 

pontos percentuais os alunos de Ciências Contábeis quanto à inexistência de conexão com a 

internet. Aliás, os alunos de Ciências Contábeis são os mais aquinhoados neste aspecto. 
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Tabela 59 – Comparação da utilização do computador pelos alunos ingressantes no EAD 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado 

63 11,39 80 13,38 30 8,02 10,93 1     edição de textos (tipo word) 
27 

 
4,88 

 
34 

 
5,69 

 
9 
 

2,41 
 

4,33 
 

2     planilha eletrônica (tipo 
excel) 

1 0,18 1 0,17 0 0,00 0,12 3     slides (tipo ppt) 
2 0,36 0 0,00 2 0,53 0,30 4     chats 
2 0,36 2 0,33 0 0,00 0,23 5     fóruns 

247 44,67 260 43,48 170 45,45 44,53 6     pesquisas 
181 32,73 183 30,60 126 33,69 32,34 7     outros 
30 5,42 38 6,35 37 9,89 7,22 8     não uso computador 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 44,53% dos candidatos classificados 

usam o computador para fazer pesquisas; 32,34%, para outras finalidades não mencionadas na 

pergunta; 15,38%, para edição de textos (tipo word), planilha de textos (tipo excel), slides 

(tipo ppt); 0,53%, para chats ou fóruns; e 7,22% não usam o computador. Percebe-se, assim, 

que a maioria dos candidatos usa o computador para fazer pesquisas, sendo que este fato faz-

se presente na análise individual de cada curso. Percebe-se também que os candidatos ao 

curso de Ciências Econômicas ultrapassam ligeiramente a média quanto ao uso do 

computador para pesquisas. No entanto, são também eles que apresentam o maior percentual, 

superior à média, dos que não usam computador. Os candidatos que mais utilizam o 

computador são, novamente, os de Ciências Contábeis. 

  
Tabela 60 – Comparação em relação ao conhecimento dos alunos ingressantes no EAD sobre a utilização do 

computador e da internet 

C. Contábeis 
Classificados 

Administração 
Classificados 

C. Econômicas 
Classificados 

Média  
Aritm.   

Nº % Nº % Nº % % Respostas 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0     não informado 

12 2,17 9 1,51 17 4,55 2,74 1     nenhum 
100 18,08 95 15,89 67 17,91 17,29 2     pouco 
345 62,39 363 60,70 213 56,95 60,01 3     médio 
96 17,36 131 21,91 77 20,59 19,95 4     aprofundado 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

Da tabela, pode-se constatar que, em média, 60,01% dos candidatos classificados 

declaram possuir conhecimento médio sobre a utilização do computador e da internet, 
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17,29%, pouco, 19,95%, aprofundado e apenas 2,74%, nenhum. Percebe-se, assim, que a 

maioria declara possuir um conhecimento médio sobre a utilização do computador e da 

internet, sendo que este fato faz-se presente na análise individual de cada curso. Neste quesito, 

no entanto, os alunos da Administração apresentam vantagem em relação aos demais, pois 

mais de 80% deles possuem conhecimento médio a aprofundado, portanto, superior à média. 

Os alunos de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas apresentam índices semelhantes. No 

entanto, o percentual de alunos de Ciências Econômicas que não possuem nenhum 

conhecimento quanto à utilização do computador e da internet é superior ao dos alunos da 

Administração (mais de 3 pontos percentuais) e ao dos alunos de Ciências Contábeis (mais de 

2 pontos percentuais). 

 

 

3.5 ANÁLISE FINAL, PERSPECTIVAS E EXPECTATIVAS 

 

 

Após análise individual e conjunta, de acordo com o questionário aplicado pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), aos alunos ingressantes na EAD nos cursos 

de Ciências Contábeis, de Ciências Econômicas e de Administração, do Centro Sócio-

Econômico desta instituição, chegou-se à conclusão de que estes alunos apresentam os 

seguintes pontos de divergência: os alunos de Ciências Econômicas aparentemente são mais 

pobres que os candidatos aos cursos de Ciências Contábeis e de Administração, o que é um 

fator negativo; os candidatos a Ciências Contábeis habitam com mais pessoas do que os 

candidatos aos outros dois cursos, o que, teoricamente, torna difícil a concentração nos 

estudos; os candidatos a Ciências Econômicas são os que precisam de menos tempo para 

chegar aos seus pólos, o que representa uma facilidade em relação aos demais; o percentual de 

alunos de Ciências Econômicas oriundos de escolas públicas é ligeiramente mais elevado do 

que o dos outros dois cursos, o que conta como um ponto negativo, tendo em vista a realidade 

da educação brasileira no que se refere às escolas públicas; percebe-se que um percentual 

maior de candidatos à administração tanto concluiu quanto ingressou em um curso superior, 

em relação aos candidatos das outras áreas, fato que, ao menos teoricamente, indica que tais 

alunos deverão apresentar um grau de instrução superior ao dos demais candidatos, o que 

revela um ponto a seu favor em termos de aprendizagem; o maior percentual de candidatos 

que não trabalhavam na época do questionário diz respeito àqueles de Ciências Econômicas, o 

que revela que, teoricamente, eles têm mais tempo para se dedicar aos estudos; os alunos de 
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Ciências Econômicas são os que apresentam os maiores percentuais de dificuldade de acesso 

ao computador, o que revela um obstáculo ao ensino a distância, nos moldes atuais, quando o 

acesso ao computador é imprescindível; o percentual dos candidatos ao curso de Ciências 

Econômicas que não possuem acesso a computador conectado à internet é significativamente 

maior do que o dos candidatos dos outros dois cursos, o que representa uma desvantagem para 

esses alunos; percebe-se que os candidatos ao curso de Ciências Econômicas ultrapassam 

ligeiramente a média quanto ao uso do computador para pesquisas, porém, são também eles 

que apresentam o maior percentual, superior à média, dos que não usam computador; o 

percentual de alunos de Ciências Econômicas que não possuem nenhum conhecimento quanto 

à utilização do computador e da internet é superior aos demais.      

 Contudo, os alunos dos três cursos caracterizam-se por apresentar as seguintes 

semelhanças: possuírem renda que varia de 1 a 3 salários (66,56%), considerada relativamente 

baixa; residirem em um local onde habitam mais de 3 pessoas, incluindo o próprio candidato 

(75,53%); levarem pouco tempo para se deslocar até o pólo de ensino de sua cidade (71,88%); 

serem oriundos de escolas públicas (89,77%). A maioria dos candidatos revelou nunca ter 

ingressado no ensino superior (50,65%); trabalhar há mais de 1 ano, destacando-se os que 

trabalham de 3 a 5 anos (73,72%), o que, em tese, indicaria serem pessoas bastante jovens. A 

maioria dos candidatos que trabalham é celetista (26,47%); nunca realizou nenhum curso a 

distância (85,74%); tem acesso a computador (89,91%); utiliza o computador todos os dias 

(65,53%); possui acesso a computador conectado à internet em casa (36,42%) ou no trabalho 

(31,93%); utiliza conexão com a internet do tipo ADSL (35,84%); usa o computador para 

fazer pesquisas (44,53%); declara possuir um conhecimento médio sobre a utilização do 

computador e da internet (60,01%). O percentual dos que declaram possuir um conhecimento 

aprofundado (19,95%) é ligeiramente inferior à soma dos que não possuem nenhum ou pouco 

conhecimento (20,03%). 

Conclui-se, de acordo com os dados apresentados, que o perfil dos alunos é muito 

parecido, caracterizando, portanto, um aluno a distância do Centro Sócio-Econômico da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Tais dados refletem, em muito, a realidade brasileira.  

Espera-se que num futuro próximo, com maior eficiência do governo no combate à 

desigualdade social, possa ser menor o percentual de indivíduos que possuem renda de 1 a 3 

salários. 

Também se espera maior investimento do governo na área da educação, tendo em 

vista que a maioria dos alunos é oriunda de escolas públicas e, portanto, faz-se necessário que 
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estas escolas estejam capacitadas para dar uma educação com qualidade compatível à ofertada 

nas escolas particulares. 

O fato de os alunos levarem pouco tempo para se deslocar até o pólo de ensino revela 

que, neste ponto, está se cumprindo o principal objetivo da Educação a Distância, qual seja, o 

de levar a educação até o indivíduo, onde quer que ele esteja. 

Com relação ao fato de os candidatos nunca terem ingressado no ensino superior, 

bem como o de nunca terem realizado algum curso a distância, revela, também neste ponto, 

que a Educação a Distância está conseguindo chegar até esse público. Porém, visto de um 

outro prisma, faz-se necessário que seja dada maior ênfase a disciplinas como a de Introdução 

à Educação a Distância, visando à maior adaptação destes alunos aos recursos oferecidos por 

este modelo de ensino/aprendizagem.   

Percebe-se que a maior parcela dos alunos possui acesso ao computador, bem como à 

internet. Este fato, muito provavelmente, decorre do barateamento deste tipo de tecnologia, 

atualmente, no país. 

Finalmente, as expectativas futuras parecem ser promissoras quando se olha para trás 

e observa-se o quanto a Educação a Distância já caminhou. Maiores análises, no entanto, 

ainda podem ser feitas visando comparar o comportamento dos percentuais aqui apurados no 

decorrer do tempo.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

 

 

Este estudo procurou definir o perfil dos alunos ingressantes na educação a distância 

da Universidade Federal de Santa Catarina, nos cursos de Ciências Contábeis, Administração 

e Ciências Econômicas.  

De acordo com os dados apresentados pode-se verificar que a maioria possui renda 

relativamente baixa; reside em um local onde habitam mais de 3 pessoas, incluindo o próprio 

candidato; leva pouco tempo para se deslocar até o pólo de ensino de sua cidade; é oriunda de 

escolas públicas; nunca ingressou no ensino superior; não exerce atividades destinadas à área 

da educação; trabalha há mais de 1 ano, destacando-se os que trabalham de 3 a 5 anos; a 

maioria dos candidatos que trabalham é celetista; nunca realizou nenhum curso a distância; 

tem acesso a computador; utiliza o computador todos os dias; possui acesso a computador 

conectado à internet em casa ou no trabalho; utiliza conexão com a internet do tipo ADSL; 

usa o computador para fazer pesquisas; declara possuir um conhecimento médio sobre a 

utilização do computador e da internet. 

Acredita-se que os dados apresentados possam vir a ser utilizados por outras pessoas 

que necessitem atuar nesta área, inclusive pela própria Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Com relação aos próximos pesquisadores, recomenda-se a eles que tentem enviar 

outras perguntas aos alunos, pois as perguntas contidas no questionário sócio-econômico não 

fazem referência à idade, sexo, cor/raça, religião, problemas físicos etc. Muito embora 

algumas dessas informações constem no requerimento de inscrição do vestibular, elas não 

foram incluídas no questionário sócio-econômico que é repassado aos cursos. 

Uma outra questão interessante seria trabalhar estas análises no decorrer de um certo 

período, para poder, desta forma, tratar a questão da variação dos dados no tempo. 

No mais, as expectativas futuras parecem ser promissoras quando olhamos para trás e 

observamos o quanto a Educação a Distância já caminhou. Espera-se, contudo, que a 

familiaridade dos alunos com o uso do computador e da internet seja um fator positivo em seu 

desempenho acadêmico e que, embora a maioria trabalhe, sejam capazes de organizar seu 

tempo e dedicar aos estudos a atenção necessária para serem bem sucedidos. Supõe-se que o 

ensino médio fraco que os alunos provavelmente tiveram será uma dificuldade a ser 

transposta, requerendo deles um esforço maior para preencher as lacunas que provavelmente 

apresentarão.    
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ANEXO A - Questionário Sócio Econômico de Ciências Contábeis 
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ANEXO B - Questionário Sócio Econômico de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

70

 
 
 



 
 

71

 



 
 

72

 
 
 
 



 
 

73

 
 
 
 



 
 

74

 
 
 



 
 

75

 
 



 
 

76

ANEXO C - Questionário Sócio Econômico de Ciências Econômicas 
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