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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

Este relatório apresenta alguns resultados da Autoavaliação Institucional dos

Cursos de Educação a Distância (EaD) da Universidade Aberta do Brasil (UAB), da

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a partir da aplicação de instrumentos

de avaliação institucional.

O objetivo geral da pesquisa consistiu em avaliar aspectos relacionados às

atividades de ensino, de pesquisa e de extensão desenvolvidas na modalidade a

distância, na UFSM, com a proposta de captação de informações que auxiliam, entre

outras  ações,  a  instituição  e/ou  cursos  a  avaliar  as  dimensões  propostas  pelos

instrumentos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP).

Tais dimensões envolvem a organização didático-pedagógica,  o  corpo docente e

tutorial e a infraestrutura. 

Nesse sentido, o instrumento de pesquisa foi planejado para ser aplicado na

comunidade acadêmica da UFSM, envolvendo sujeitos  integrantes  do ensino  na

modalidade  EaD,  ou  seja,  em  algum  grau,  foi  considerada  a  realidade  e

especificidade do ensino a distância: docentes, discentes, tutores e coordenadores

de  polo.  A  estrutura  foi  organizada  a  partir  das  questões  referentes  aos

componentes:  a)  EAD;  b)  Coordenação;  c)  Infraestrutura  Acadêmica;  d)

Infraestrutura; e) Internacionalização; f) Formação; g) Formação complementar; h)

Atividades complementares e i) Projetos.

O componente “EAD” configura-se como uma especificidade desse relatório,

por apresentar a particularidade do ensino a distância, e avalia cinco itens: atuação

do tutor a distância, aula inaugural, material didático, orientações sobre o Moodle e

videoaulas/conferências.

O  componente  “Coordenação”  tem  por  foco  da  avaliação  a  atuação  da

coordenação de curso, bem como o acompanhamento dos polos, como atendimento

e seus horários, e informações. 

“Infraestrutura  Acadêmica”  se  direciona  a  apresentar  itens  como  acervo

digital,  acervo  do  Polo  e  laboratórios  de  informática.  Já  “Infraestrutura”  aborda

elementos como acesso e localização, ambiente de estudo e pesquisa, conservação

e  limpeza  da  área  externa,  banheiros,  salas  e  laboratórios,  estacionamento,

iluminação externa e internet no Polo. 

O componente “Internacionalização” se refere a cinco itens: atividades com



professores  estrangeiros,  atividades  em  língua  estrangeira,  interação  com

estudantes  estrangeiros,  oportunidade  de  estágio  internacional  e  outras

oportunidades de intercâmbio. 

Já nos componentes que abordam as formações, apresentam os seguintes

critérios:  o item “Formação” apresenta apoio para dificuldades de aprendizagem,

articulação  teoria  e  prática,  conexões  entre  o  discente  e  demandas  sociais,

informações  sobre  a  área,  integração  com  outras  áreas,  métodos  de  ensino

atualizados  e  preparação  para  desafios  profissionais;  o  item  “Formação

complementar”  refere-se  aos  itens  como  compromisso  social,  contribuição  para

formação  integral  como  cidadão,  empreendedorismo,  estímulo  a  ações  sobre

demandas  da  sociedade,  inclusão  social  e  respeito  à  diversidade,  inovação  e

respeito ao meio ambiente.

Em “Atividades complementares”, temos estágios no país, oportunidade para

eventos,  oportunidade  para  extensão  e  oportunidade  para  pesquisa.  E  o  último

componente, “Projetos”, se compromete a avaliar os itens no que tange à atuação

do coordenador, à contribuição para formação e à disponibilidade de laboratórios.

A seguir, apresentamos a análise geral, a partir dos dados divulgados pela

UFSM, a análise da unidade, em nosso caso, da Coordenadoria (na época ainda

Núcleo),  os pontos de destaque e o plano de ação, em forma de considerações

finais.



ANÁLISE GERAL

Inicialmente, é preciso registrar que o período atípico que vivemos durante a

pandemia  de Covid-19 impactou as  atividades acadêmicas de modo geral  e,  no

contexto da avaliação institucional, não foi diferente.

A adoção do Regime de Exercícios Domiciliares Especiais – REDE, em março

de  2020 e  toda  especificidade  do  momento  acabaram  por  direcionar  o  olhar

avaliativo para dois segmentos que, sob algum aspecto, neste contexto emergencial,

foram considerados “mais visíveis”  na  ponta do processo:  docentes  e discentes.

Desta  forma,  não  dispomos  de  informações  referentes  à  categoria  de  Técnico-

Administrativos em Educação para este período.

Além disso, cabe registrar que os dados apresentados na pesquisa referente

a  2020/2,  disponíveis  na  página  da  Avaliação  Institucional  da  UFSM,  não

apresentam uma clivagem que permita avaliar discriminadamente as respostas de

discentes  e  docentes  que  atuem nos  cursos  da  UAB,  reduzindo  ou  até  mesmo

impedindo o aprofundamento da análise para aspectos específicos da comunidade

da UAB/CTE/UFSM, para este período de tempo. Ainda assim, alguns elementos

apresentados  podem  ser  utilizados,  com  bastante  limitação  e  cuidado,  por

abordarem aspectos da infraestrutura e tecnologias atinentes à modalidade EaD,

como, por exemplo, questões relacionadas às plataformas e ferramentas digitais,

visto  que  há  uma  relação  bastante  intensa  das  atividades  da  CTE  com  estes

aspectos, destacando-se a ampliação de acessos e usos da Plataforma Moodle,

gerida pela Equipe de Suporte-TI da CTE.

Para  fins  deste  relatório,  tomaremos  como  base  principal  os  resultados

apresentados  na  Autoavaliação  Institucional  2019/2020 e,  em alguns  elementos,

comparações e aproximações com os resultados mais recentes.

A Autoavaliação Institucional 2019/2020 da Universidade Federal  de Santa

Maria foi disponibilizada à comunidade acadêmica no período entre 06 de novembro

de 2019 a 31 de março de 2020 e a divulgação dos resultados ocorreu em 07 de

agosto de 2020. Segundo a Comissão Própria de Avaliação da UFSM, participaram

do processo  8.964 pessoas,  29% dos aptos  a participarem,  que era  de  31.045

pessoas. Docentes participaram em maioria, contabilizando 47% do segmento (964

de 2.052), enquanto a participação de Técnicos administrativos totalizou 44,1%, ou

seja 1.167 de 2.649). 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/2020/03/17/ufsm-adota-regime-de-exercicios-domiciliares-especiais-rede-durante-a-suspensao-das-atividades-presenciais/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/2020/03/17/ufsm-adota-regime-de-exercicios-domiciliares-especiais-rede-durante-a-suspensao-das-atividades-presenciais/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IyNzhiNDYtNzcxYS00MDIwLWIzMWYtYmRiMjU1M2I0MDRmIiwidCI6Ijk3OTAyMGQ1LTQ5NTAtNGY0My1hOTk0LTg4ZDY4M2VhYjQ3MyJ9
https://www.ufsm.br/reitoria/avaliacao/


Entre os discentes, destacamos que a maior percentagem de respondentes

foi  justamente  dos  alunos  da  EaD,  com 34% das participações  (584  de  1.719),

seguido dos grupos discentes: pós-graduação, com 30% participantes; graduação,

25% participantes; ensino médio e técnico, com 20% participantes. A participação

geral do segmento discente foi de quase 26%, considerando um grupo de  26.344

estudantes, dos quais 6.833 responderam ao instrumento proposto.

No gráfico a seguir, apresenta-se a nota geral e a participação dos grupos, já

destacados,  sob  o  enfoque  de  centros  e  unidades  de  ensino.  Destaca-se  em

maiores taxas de participação o Campus de Frederico Westphalen (64%), Reitoria

(38%) e Centro de Ciências Naturais e Exatas (35%), considerando aqui o conjunto

dos três segmentos que formam a respectiva comunidade acadêmica:

Figura 1 – Nota e Participação

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

De acordo com a Avaliação Institucional 2019-2020, a nota geral foi de 4,62,

cuja referência é uma escala de 1 a 6. Destacados em seis categorias, as notas

individuais de cada uma das categorias são apresentadas a seguir,  segundo os

dados divulgados: Graduação, com 4,55; Pós-Graduação, com 4,69; Ensino Médio e

Técnico, com 5,02. Destacamos a nota obtida pela CTE (então NTE) e cursos EaD,

com 4,90.



Figura 2 – Autoavaliação Institucional 2019/2020

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

No  que  tange  ao  NTE-EAD  (hoje  CTE),  a  nota  alcançada  é  referente  à

participação dos discentes.

Aqui cabe mais um registro com relação à dificuldade de extrair avaliações

dos segmentos de servidores docentes e TAEs para questões específicas da UAB /

CTE. Nos dados disponíveis para este relatório, as respostas do corpo docente que

atua nos cursos da UAB estão diluídas nos seus respectivos  departamentos  de

lotação. Já as respostas do corpo técnico, no que tange à categoria dos TAEs, estão

incorporadas no grupo “Reitoria”, em que constam tanto os TAEs que atuavam no

NTE quanto Técnicos de diferentes Pró-reitorias, do  Gabinete do Reitor, Rádio e TV

Campus,  entre outros setores (o grupo TAEs /  Reitoria atingiu cerca de 40% de

participação; no entanto, não nos é possível extrair resultados específicos para o

âmbito desta CSA).

A avaliação foi composta a partir de questões referentes aos componentes: a)

EAD;  b)  Coordenação;  c)  Infraestrutura  Acadêmica;  d)  Infraestrutura;  e)

Internacionalização;  f)  Formação;  g)  Formação  complementar;  h)  Atividades

complementares; e i) Projetos, conforme gráfico a seguir:



Figura 3 – Nota e participação NTE-EAD 2019/2020

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

Das informações coletadas a nível institucional (UFSM), é possível destacar

que a nota da CTE/NTE-EAD foi a segunda maior (4,90), ficando atrás apenas do

grupo Ensino Médio e Técnico (5,02). Isso também é notável se comparado com a

nota geral dos cursos de graduação na modalidade presencial, cuja nota ficou em

4,55. Além disso, a participação dos estudantes da EAD foi  superior aos demais

grupos discentes, tendo a maior porcentagem de participações no número total de

aptos na instituição (34%), considerando apenas a modalidade/nível de ensino.

Dos componentes avaliados,  tomaremos por  base comparativa,  para essa

análise, os números referentes à graduação, por se tratar dos cursos presenciais da

instituição e a CTE/NTE-EAD, com cursos na modalidade a distância. Dessa forma,

apresentamos dados e breves comentários de cada item. O  componente “EAD”

será analisado de maneira separada.

Obviamente,  reconhecemos  os  limites  da  comparação  proposta,

considerando algumas diferenças, tanto de tipo quanto de quantidade, dos itens que

integram cada componente avaliado pelos discentes das graduações presenciais e

pelos discentes do grupo NTE-EAD, utilizando a nomenclatura utilizada nos dados

divulgados.  Tais  diferenças estão visíveis  nas figuras que ilustram e informam a

análise que segue.

No  componente  “Coordenação”,  que  destaca  itens  como  atuação,

atendimento, horários e informações, a nota da graduação ficou em 5,03 na média

geral dos cursos presenciais e na nota da CTE/NTE-UFSM é superior, com 5,21.

Destaca-se  também  a  particularidade  do  ensino  a  distância,  que  apresenta  a

coordenação de curso e o polo, como espaço físico de contato dos discentes: 



Figura 4 – Comparativo componente “Coordenação” - Graduação Presencial e Cursos
UAB – Avaliação Institucional 2019/2020

Graduação CTE/NTE-EAD

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

No componente “Infraestrutura Acadêmica”, a nota da graduação é de 4,73, e

a da CTE/NTE-EAD é de 4,88. Destacamos os números referentes aos recursos

digitais, para que possamos ficar no mesmo horizonte de expectativas da EaD: os

números de “acervo digital” são de 4,90 na graduação e 5,07 na CTE/NTE-EAD.

Aqui, destacamos o trabalho desempenhado pela Equipe Multidisciplinar - UAB  CTE

na  produção  e  no  desenvolvimento  de  materiais  didáticos  para  as  aulas  na

modalidade a distância:

Figura 5 – Comparativo componente “Infraestrutura Acadêmica” - Graduação
Presencial e Cursos UAB – Avaliação Institucional 2019/2020

Graduação CTE/NTE-EAD

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

Em  “Infraestrutura”,  a  nota  da  CTE/NTE-EAD  é  superior  (5,24)  à  da

graduação (4,54). Destacamos os itens “Ambiente de estudo e pesquisa”: 4,61 na

graduação e 5,12 na CTE/NTE-UFSM, e “Internet Wi-fi”, com nota na graduação de

3,59 e com destaque da nota “internet no Polo” (4,93), da CTE/NTE-EAD:



Figura 6 – Comparativo componente “Infraestrutura” - Graduação Presencial e Cursos
UAB – Avaliação Institucional 2019/2020

Graduação CTE/NTE-EAD

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

O componente  “Internacionalização”  é  o  que  mais  precisa  ser  melhorado,

tanto nos cursos de modalidade presencial,  quanto na modalidade a distância. A

média na graduação foi de 3,16 enquanto que na CTE/NTE-EAD foi de 3,08. Os

itens  a  serem  destacados  nesse  componente  são  os  de  atividades  de  língua

estrangeira, por exemplo, com média baixa tanto na graduação (2,9) quanto na CTE/

NTE-EAD (3,2) e o item “oportunidade de estágios internacionais”,  com nota 3,2

entre estudantes de graduação presencial e CTE/NTE-EAD com 3,3:

Figura 7 – Comparativo componente “Internacionalização” - Graduação Presencial e
Cursos UAB – Avaliação Institucional 2019/2020

Graduação CTE/NTE-EAD

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

Em  “Formação”,  cujos  itens  apresentam  elementos  como  apoio  para

dificuldades  de  aprendizagem,  articulação  teoria  e  prática,  conexões  entre  o

discente  e  demandas  sociais,  informações  sobre  a  área,  integração  com outras

áreas, métodos de ensino atualizados e preparação para desafios profissionais, a

nota da graduação ficou em 4,49 e a CTE/NTE-EAD apresentou nota superior, em



4,93, com destaque para todos os itens acima de 4,8:

Figura 8 – Comparativo componente “Formação” - Graduação Presencial e Cursos
UAB – Avaliação Institucional 2019/2020

Graduação CTE/NTE-EAD

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

Já em “Formação Complementar”, as médias ficaram em 4,62 (graduação) e,

novamente,  nota  superior  na  CTE/NTE-EAD,  com  5,00.  Destacam-se  nesse

componente  os  elementos  como  compromisso  social,  empreendedorismo  e

inovação, com médias superiores na modalidade a distância em todos os itens:

Figura 9 – Comparativo componente “Formação Complementar” - Graduação
Presencial e Cursos UAB – Avaliação Institucional 2019/2020

Graduação CTE/NTE-EAD

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

Para  atividades  complementares,  destacamos  os  números  referentes  à

participação em eventos, em projetos de extensão e em projetos de pesquisa. Nesse

componente, a graduação apresenta 4,83, 4,61 e 4,69, respectivamente, enquanto

que as médias da CTE/NTE-EAD apresentam valores inferiores: 4,37, 4,13 e 4,20,

respectivamente:



Figura 10 – Comparativo componente “Atividades Complementares” - Graduação
Presencial e Cursos UAB – Avaliação Institucional 2019/2020

Graduação CTE/NTE-EAD

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

Por  último,  no componente  “Projetos”,  as  notas  são de 5,23 e  5,37,  para

graduação e CTE/NTE-EAD, respectivamente, com média superior da modalidade a

distância. Aqui, destaca-se o item contribuição para formação: na graduação, com

5,47 e na CTE/NTE-EAD, com 5,50:

Figura 11 – Comparativo componente “Projetos” - Graduação Presencial e Cursos
UAB – Avaliação Institucional 2019/2020

Graduação CTE/NTE-EAD

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

Apesar das particularidades na avaliação da modalidade a distância, que se

comentará  a  seguir  em  análise  da  unidade,  a  autoavaliação  2019-2020  da

Coordenadoria  de  Tecnologia  Educacional  (antigo  Núcleo  de  Tecnologia

Educacional)  apresentou  elementos  de  valor  positivo  e  importantes  para  seu

desenvolvimento.

A  realidade  vivida  pelo  mundo  todo  com  a  propagação  da  COVID-19

praticamente igualou as modalidades presencial e EaD a um mesmo patamar de

ensino (remoto e a distância). Ao passo que as diferentes medidas de isolamento

social configuram um desafio e uma necessidade do nosso tempo presente, também

devem  ser  encaradas  como  possibilidades  de  avanços  efetivos  para  o

desenvolvimento do ensino a distância em nossa instituição, na busca por maior

investimento e inovação.



ANÁLISE DA UNIDADE

Registramos  na  tabela  abaixo  a  distribuição  das  notas  gerais  e  dos

percentuais de participação de cada um dos cursos reunidos no grupo “NTE-EAD”,

na pesquisa aplicada em 2019:

TABELA 1 – Participação na Autoavaliação 2019/2020 e Média Geral atribuída por curso – segmento NTE-EAD

CURSO Participação na pesquisa Média Geral 

Ciências da Religião 34,2% (26 de 76) 5,21

Computação 34,1% (15 de 44) 4,88

Educação do Campo 39,5% (113 de 286) 5,24

Educação Especial 31% (48 de 155) 5,08

Educação Indígena 14,3% (5 de 35) 5,66

Física 44% (11 de 25) 4,35

Geografia 44,3% (31 de 70) 4,92

Letras - Português 26,5% (26 de 98) 4,58

Letras - Espanhol 37,8% (28 de 74) 4,75

Pedagogia 32,8% (247 de 753) 4,73

Sociologia 33,3% (34 de 102) 5,01

 Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD e Coplin).

Chama a atenção o percentual de participação dos estudantes do curso de

Educação Indígena (apenas 14,3%), perfazendo menos da metade da média geral

de participação dos estudantes deste grupo (NTE-EAD). Este dado revela e confirma

a necessidade de um acompanhamento e apoio específico ao curso. Diante deste

contexto, a coordenação do curso, a Coordenação da UAB/UFSM, a CTE e a CAED

têm atuado no sentido de elaborar e executar ações que garantam condições de

efetiva participação dos estudantes nas diversas atividades da UFSM, considerando

e respeitando as características e especificidades do público/comunidade envolvida

neste curso. 

A partir  daqui,  analisaremos o  componente “EAD”  com ênfase em alguns

elementos bastante específicos da CTE e da UAB.



Em termos gerais, este componente foi bem avaliado pela comunidade que

respondeu ao instrumento de avaliação, alcançando a nota de 4,86 (de um escore

máximo de 6,0).

Figura 12 - Avaliação NTE-EAD - 2019/2 
(Discentes)

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados.
Elaborado por CPD e Coplin).

Entretanto observamos uma variação considerável entre a maior e a menor

nota atribuída aos quesitos que conformam este componente da avaliação. 

Puxando  a  média  para  cima,  temos  um  item  que  engloba  o  Moodle.

Ferramenta fundamental para o funcionamento da modalidade, a avaliação auferida

pela  plataforma  incidirá  de  maneira  profunda  e  decisiva  na  satisfação  da

comunidade acadêmica e na qualidade dos cursos.

Apesar de repetitivo, é importante o registro dos limites e lacunas, já citados

acima, com relação à avaliação dos segmentos de docentes e técnicos que atuam

no âmbito  da  UAB/UFSM. Ainda assim,  consideramos relevante  destacar  alguns

apontamentos que dialogam com os fazeres e práticas da CTE, sobretudo no que

reporta ao uso do Moodle.

Na Figura 13, percebemos uma pequena queda na avaliação do Moodle, mas

ainda mantendo-se num nível considerável de satisfação. 



Figura 13 - Evolução da Avaliação Docente –
2019/2 - 2020/2

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por
CPD e Coplin).

Embora  sem  os  dados  exatos,  sabemos  que  entre  os  dois  momentos

avaliados,  no  intervalo  de  aproximadamente  um  ano,  ocorreu  uma  significativa

ampliação  do  uso  do  Moodle  por  parte  dos  docentes  (contexto  da  pandemia,

atividades  predominantemente  remotas,  adoção  do  REDE  em  março  de  2020).

Ainda que de maneira limitada, podemos inferir que o crescimento do universo dos

usuários da plataforma, com ampliação de ambientes, turmas e perfis, somado ao

período  de  adaptação  ao regime de  atividades e  à  ferramenta,  são fatores  que

tendem  a  gerar  algum  nível  de  dificuldades  e  problemas,  ocasionando

compreensíveis quedas na qualidade percebida pela comunidade de usuários. 

Considerando este contexto, a variação registrada, ainda que negativa, pode

ser  tomada como sinalizador de satisfação com relação ao Moodle por parte do

segmento docente. Tomando ainda o crescimento da nota sobre “Orientações AVA”,

de 4,29 para 4,67, temos um indicador bastante razoável da qualidade percebida

pelo  segmento  com  relação  ao  uso  da  ferramenta  (Ambiente  Virtual  de

Aprendizagem). Possivelmente estas orientações não emanam exclusivamente de



setores da CTE, mas em grande parte são sim oriundas da Equipe Multidisciplinar e

do Suporte Moodle desta Coordenadoria.

Ao  tomarmos  a  percepção  do  segmento  dos  Técnico-Administrativos  em

Educação, também temos o registro de uma avaliação positiva quanto ao Moodle.

Num universo de 711 respondentes da questão sobre o ambiente Moodle, cerca de

67% das notas atribuídas foram 5 ou 6, ou seja, a maior avaliação possível. Embora

sem um detalhamento  quanto  aos  tipos  de acesso  e  usos  (UAB,  Capacitações,

REDE), a nota atribuída ao Moodle pelo segmento TAE foi 4,78 (em 2019, mesmo

período em que os docentes atribuíram 4,91).

Figura 14 - Avaliação TAE sobre o Moodle (2019/2)

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por
CPD e Coplin).

Na avaliação aplicada em 2019, o segmento discente do grupo “NTE-EaD”,

foi questionado com relação às “orientações sobre o Moodle” e, para este quesito,

atribuíram nota 5,23 (um dos itens mais bem avaliados de todo o processo, neste

segmento).  Em 2020/2, o universo geral dos discentes (REDE) foi inquirido quanto

ao item “Plataformas de Ensino”,  ao  qual  indicaram a nota  4,42.  Embora  sejam

grupos  distintos  e  que  foram  confrontados  com  questionamentos  diferentes,

reunimos aqui duas questões que envolvem o Ambiente Moodle, cujas respostas

reforçam a impressão de que a comunidade acadêmica, tanto no geral quanto em

cada segmento, avalia positivamente a sua interação com a plataforma e com o

desenvolvimento de atividades que se realizam nela (ou através dela).

Por outro lado, o aspecto que aparece com menor avaliação no componente

“EAD” é o que trata de “Videoaulas / Conferências”. Como expressa a Figura 12,

reproduzida  acima,  tal  item  obteve  nota  4,35.  O  que  indica  uma  percepção

razoavelmente positiva por parte do grupo respondente, embora destoe suavemente

para baixo com relação aos outros itens do componente.



Aproximando o olhar para os cursos pesquisados, algumas variações maiores

são percebidas. Vejamos:

Figura 15 - Videoaulas / Conferências
Avaliação dos discentes (por curso) NTE-EAD / 2019/2

Fonte: SIE (Dos painéis de resultados. Elaborado por CPD
e Coplin).

Neste detalhamento, verificamos a discrepância na avaliação. Em destaque,

vemos que três cursos atribuíram notas baixas a este item e justificam uma atenção

maior para entender os elementos que precisam ser trabalhados e, para isso, de

imediato será preciso indicar se a avaliação negativa refere-se à escassez de oferta

de eventos e atividades desse tipo ou tratam da qualidade do que foi  realizado.

Certamente  esta  diferenciação faz-se  importante  para  compreender  o  significado

das respostas dos demais cursos também.

 Com um papel fundamental no desenvolvimento das atividades de todas as

disciplinas e cursos, a atuação da tutoria recebeu uma avaliação positiva segundo a

percepção  dos  discentes  que  responderam  ao  instrumento  da  Autoavaliação

Institucional 2019/2020. No geral, mais de 67% dos estudantes que avaliaram o item

“Atuação da Tutoria  a  Distância”,  atribuíram nota  5 (29,7% das respostas)  ou  6

(37,4% das  respostas),  escores  máximos  nesta  pesquisa.  No  outro  extremo  da

avaliação, apenas 8% dos respondentes indicaram notas 1 ou 2.



Tomada a avaliação deste item em cada curso, observamos uma sutil variação

que  pode  indicar  alguma  necessidade  específica  ou  situação  pontual  dos

respectivos cursos, na época da aplicação da pesquisa.

Figura 16 - Atuação da Tutoria a Distância -
Percepção Discente - Autoavaliação

Institucional 2019/2020

 Fonte: SIE (Dos painéis de resultados.
Elaborado por CPD e Coplin).

Note-se na Figura 15, a atribuição de escore máximo pelo curso de Educação

Indígena. Adentrando um pouco mais na composição desta informação, verificamos

que apenas um estudante do curso respondeu a esta pergunta o que nos remete ao

já citado reduzido nível de participação entre os estudantes desta graduação nesta

pesquisa e a, também já referida, atenção conjunta da Coordenação do Curso, UAB-

UFSM, CTE e CAED para atender esta situação.



PONTOS DE DESTAQUE E OPORTUNIDADES DE MELHORIA

A  seguir  registramos  algumas  questões  que  se  sobressaíram,  de  alguma

maneira, nos dados analisados no presente relatório.

 O Quadro 1 apresenta uma breve listagem de itens destacados positivamente

e outras questões que precisam ser melhoradas de acordo com a percepção da

comunidade da UAB/UFSM expressa na Autoavaliação Institucional de 2019/2020.

PONTOS DE DESTAQUE OPORTUNIDADES DE MELHORIA

● Participação na Autoavaliação 

Institucional;

 

● Atuação da Coordenação (curso, polos)

 

● Moodle / AVA

 

● Atuação da tutoria

 

● Estrutura dos Polos 

● Compromisso social (aspecto da 

formação complementar)

● Internacionalização (todos os itens do 

componente);

 

● Atividades complementares 

 

● Oportunidades para realização e 

participação em eventos e atividades de

extensão e pesquisa

 

● Videoaulas / Conferências

Quadro 1 - Pontos de Destaque e Oportunidades de Melhoria – NTE-EAD (2019)



PLANO DE AÇÃO

Tomando  por  base  as  observações  feitas  ao  longo  deste  relatório,  a

Comissão  Setorial  de  Avaliação  da  CTE  propõe  algumas  ações,  que  serão,

posteriormente,  detalhadas e complementadas no Plano de Ação para o ano de

2021. 

AÇÕES ENVOLVIDOS CUSTO ESTIMADO
Elaboração de materiais de divulgação, em 
redes sociais, dos resultados da Autoavaliação 
Institucional 2021

CSA/CTE e Equipe 
Multidisciplinar da CTE

Sem custo

Desenvolvimento de materiais de divulgação 
da Autoavaliação Institucional 2022

CSA/CTE e Equipe 
Multidisciplinar da CTE

Sem custo

Organização de Webinários direcionados para 
o público discente da UAB/UFSM - transmissão
ao vivo pelo canal do Youtube Eventos CTE 
UFSM

Comissão de Eventos da 
CTE, Docentes UAB e 
UFSM

Sem custo

Promoção de eventos on-line, com temas 
relacionados ao universo discente e docente 
da UAB/UFSM (I Seminário de Formação 
Docente) - transmissão ao vivo pelo canal do 
Youtube Eventos CTE UFSM

Comissão de Eventos da 
CTE, Docentes UAB e 
UFSM

Sem custo

Promoção de Oficinas variadas, com foco no 
público EaD da instituição (Gerenciamento de 
tempo, Comunicação e oratória…) - 
transmissão ao vivo pelo canal do Youtube 
Eventos CTE UFSM

Comissão de Eventos da 
CTE, Docentes UAB, 
Professores Conteudistas
UAB/UFSM

Sem custo

Organização de eventos on-line com 
professores e pesquisadores estrangeiros, com
foco na internacionalização - transmissão ao 
vivo pelo canal do Youtube Eventos CTE 
UFSM

Comissão de Eventos da 
CTE, Professores 
Externos 

Custos variáveis por
palestra

Organização de atividades diversas em língua 
estrangeira, direcionadas para o público 
discente e docente da UAB/UFSM - foco na 
internacionalização - transmissão ao vivo pelo 
canal do Youtube Eventos CTE UFSM

Comissão de Eventos da 
CTE, Professores 
Externos, Professores da 
UAB e da UFSM

Custos variáveis por
atividade/ministrante

Ampla divulgação dos eventos on-line nas 
redes sociais, site da CTE e site da UFSM 

Comissão de Eventos da 
CTE, Equipe de 
Comunicação

Sem custos

Oferta de Capacitações relacionadas à 
educação e tecnologias 

Equipe de Capacitação 
da CTE e Professores 
Conteudistas UAB/UFSM

Sem custo

Produção e disponibilização de materiais 
instrucionais para docentes e discentes

Equipe de Capacitação, 
Equipe de Audiovisual, 
Equipe Multidisciplinar e 
Professores Conteudistas
UAB/UFSM

Sem custo

Promoção de Capacitações Discentes 
relacionadas à fluência digital e uso de 
tecnologias 

Equipe de Capacitação, 
Professores Conteudistas
UAB/UFSM, Docentes 
UAB/UFSM

Sem custo

Produção acadêmica e divulgação científica 
relacionada à Educação a Distância e 
educação mediada por tecnologias

Coordenadoria de 
Tecnologia Educacional 

Sem custo



Incentivo à participação docente e discente em 
eventos científicos 

Coordenadoria de 
Tecnologia Educacional 

Custos de inscrição 

Manutenção e atualização do site da CSA/NTE CSA/CTE, Equipe de 
Tecnologia da Informação

Sem custo

Aprimoramento e atualização dos ambientes 
virtuais de ensino e aprendizagem da UFSM: 
Moodle UAB, Moodle Presencial e Moodle 
Capacitações

Equipe de Tecnologia da 
Informação

Sem custo

Produção contínua de materiais didáticos para 
os cursos a distância da UFSM

Equipe Multidisciplinar Sem custo

Produção contínua de materiais audiovisuais 
para os cursos EaD da UFSM

Equipe de Audiovisual Sem custo

Divulgação dos materiais produzidos pela CTE 
nas redes sociais 

Equipe de Comunicação Sem custo

Armazenamento em repositório institucional de 
todos os materiais produzidos pela CTE 
(NTETube para os vídeos e Manancial para os 
e-books) 

Equipe de Tecnologia da 
Informação 

Sem custo

Divulgação das oportunidades de bolsas e 
voluntariado discente em Grupos de Pesquisa 
e Projetos de Extensão coordenados pelos 
docentes da UAB/UFSM 

Docentes UAB/UFSM, 
Equipe de Comunicação, 
Coordenações de Polo, 
Coordenações de Curso

Sem custo

Oferta de curso MOOC para discentes e 
docentes - “Normas e dicas para produção 
acadêmica”

Professores Conteudistas
UAB/UFSM, Equipe de 
Capacitação

Sem custo

Atualização e capacitação dos profissionais 
que atuam na EaD da UFSM

Coordenadoria de 
Tecnologia Educacional 

Custos de inscrições
em oficinas e 
eventos da área, 
passagens e diárias 
(se presencial)

Aquisição de ferramentas para auxiliar nas 
demandas das Equipes (exemplo: software 
antiplágio para a Equipe Multidisciplinar)

Coordenadoria de 
Tecnologia Educacional

Custos de compra 
de licença de 
softwares

Melhorias nas condições de trabalho da 
unidade por meio de compra de materiais de 
consumo 

Coordenadoria de 
Tecnologia Educacional

Custos variáveis 

Quadro 2 - Plano de ação da CSA/CTE para o ano de 2021.


