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RESUMO 
 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) apoiam a 

Educação a Distância subsidiando com recursos tecnológicos o processo de ensino e 

aprendizagem. Na área da Saúde, a Educação a Distância e as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação contribuem com as políticas públicas de capacitação 

dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde por meio da Educação 

Permanente em Saúde. Desde 2010, a Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP participa do Programa da Universidade Aberta do SUS – UNA-SUS e apoia 

a Educação Permanente em Saúde ofertando o Curso de Especialização em Saúde 

da Família na modalidade a distância aos profissionais da saúde do SUS. Nesse 

contexto, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação contribuem com os 

tutores e coordenadores dos projetos educativos fornecendo ferramentas, recursos e 

compondo um ambiente virtual de aprendizagem. Esta pesquisa tem como objetivo 

investigar como as TDIC podem contribuir de forma a aperfeiçoar os processos ensino 

e aprendizagem dos atores envolvidos (alunos, tutores e coordenadores) em curso de 

Educação Permanente, tomando como cenário o curso de Especialização em Saúde 

da Família UNA-SUS/UNIFESP. O estudo é de natureza exploratória e descritiva, de 

abordagem quantitativa e qualitativa e foi aplicada a técnica de grupos focais com 

alunos, tutores e coordenadores. Nesta pesquisa foi utilizada análise de conteúdo e 

como resultado além do núcleo temático Recursos tecnológicos, emergiram mais três 

núcleos temáticos: Ambiente Virtual de Aprendizagem, Processos de Ensino e 

Aprendizagem e Outros temas. Dos 4 núcleos temáticos emergiram ainda 13 

categorias e 23 subcategorias. A destacar a categoria “Pesquisa e desenvolvimento 

de soluções tecnológicas”, foco dessa pesquisa, com 8 subcategorias de 

necessidades tecnológicas, tais como o uso de chatbot, big data, antiplágio, corretor 

ortográfico, dentre outros. Esses e os demais resultados obtidos são subsídios para o 

desenvolvimento de soluções que contribuirão com o processo de ensino e 

aprendizagem em cursos de educação permanente em saúde a distância bem como 

os demais cursos a distância em geral. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação; Educação a Distância; 
Educação Permanente; Tecnologia Educacional 
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Abstract 

 

Information and Communication Digital Technologies support Distance 

Education by subsidizing the teaching and learning process with technological 

resources. In the area of Health, the Distance Education and Information and 

Communication Digital Technologies contribute to the public policies for the training of 

health professionals of the Brazilian National Health System (SUS) through Permanent 

Education in Health. Since 2010, the Federal University of São Paulo participates in 

the SUS Open University Program and supports the Permanent Education in Health 

offering the Specialization Course in Family Health in the distance modality to health 

professionals of the SUS. In this context, Information and Communication Digital 

Technologies contribute with tutors and coordinators of educational projects providing 

tools, resources and composing a virtual learning environment that enables the 

development of educational processes as well as favors student learning. This 

research aims to investigate how Digital Information and Communication Technologies 

can contribute to improve the teaching and learning processes of the actors involved 

(students, tutors and coordinators) in the Specialization Course in Family Health UNA-

SUS/UNIFESP. The result of the research subsidized the decision-making process 

regarding the development of digital technological resources that contributes with the 

teaching and learning process. The study is descriptive, with a mixed approach and it 

was applied the technique of focus groups with students, tutors and coordinators. 

Content analysis was used and as results, besides technological Resources, they 

emerged more three thematic core: Virtual Learning Environment, Teaching and 

Learning Processes and other themes. Of these 4 thematic core emerged 13 

categories and 23 subcategories. Highlighting the category "Research and 

development of technological solutions", the focus of this research, with 8 

subcategories of technological needs, such as the use of chatbot, big data, anti-

plagiarism, spell checker, among others. These and other results obtained are 

subsidies for the development of solutions that contribute to the process of teaching 

and learning in courses of permanent education in distance health as well as other 

distance courses in general. 

KEYWORDS: Information Technology; Distance Education; Permanent 
Education; Educational Technology 
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Apresentação 
 

Sou formada em Processamento de Dados, na área de Tecnologia da 

Informação (TI) e iniciei minhas atividades profissionais em 1990 no Departamento de 

Informática em Saúde (DIS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) como 

analista de sistemas. 

Participei do desenvolvimento de diversos sistemas na área da saúde. 

Dentre eles, destaco o Prontuário Eletrônico de Pacientes (PEP) utilizado nos 

ambulatórios da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP. Desenvolvi, sob orientação 

de professores do Departamento, bancos de dados da área da saúde, tais como de 

transplantados renais e de medicamentos. Auxiliei no desenvolvimento de aplicativos 

que auxiliam os profissionais da saúde em seu cotidiano prático, como ferramenta de 

pesquisa em base dados do CID10 (Classificação Internacional de Doenças), 

construção de curvas de crescimento infantil de forma automática, construção de 

tabelas de sobrevida pelo método atuarial, tutorial para preenchimento de atestado de 

óbito1, dentre outros. Acredito que por meio da tecnologia posso contribuir com meios 

mais eficientes para auxiliar os profissionais em suas práticas e isso me é muito 

gratificante. 

A partir de 2008, iniciei minhas atividades na área de educação a distância 

participando como autora na 2ª edição do Curso de Especialização em Informática em 

Saúde pelo Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil). O curso foi coordenado e 

desenvolvido por professores do Departamento de Informática e Saúde. Essa 

experiência me permitiu seguir auxiliando os profissionais de saúde, por outros meios, 

ainda assim contribuindo com sua formação e capacitando-os para a melhoria de suas 

práticas profissionais. 

Em 2010, passei a atuar na Pró-Reitoria de Extensão2 da UNIFESP onde 

tive a oportunidade de participar da 1ª edição do Curso de Especialização em Saúde 

                                                 
1 As aplicações CID10, curvas de crescimento infantil, tabelas de sobrevida pelo método atuarial, 
tutorial para preenchimento de atestado de óbito podem ser encontradas na página mantida pelo 
Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP pelo endereço 
eletrônico http://gamba.epm.br/  
2 O nome da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) foi alterada para Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC) pela Resolução nº 121 de 17 de fevereiro de 2016 
(https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/DESTAQUE/resolucao121.pdf ). 

http://gamba.epm.br/
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/DESTAQUE/resolucao121.pdf
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da Família oferecido pelo Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde – 

UNA-SUS, que vem a ser um sistema criado pelo Ministério da Saúde em 2010 para 

atender às necessidades de capacitação e educação permanente dos profissionais 

de saúde que atuam no SUS. Continuei atuando junto à UNA-SUS até este momento, 

quando então me senti motivada a desenvolver a presente pesquisa.  

Me orgulho por ter participado das treze edições do curso, no período de 

2010 a 2017, contribuindo com a formação de mais de 8 mil profissionais da Atenção 

Básica dentre enfermeiros, médicos, cirurgiões dentistas, nutricionistas dentre outros. 

Minha atuação no projeto UNA-SUS/UNIFESP é como coordenadora de 

Tecnologia da Informação (TI) e almejo qualificar os processos educativos e auxiliar 

os profissionais da saúde que atuam na educação permanente, inclusive com o uso 

das novas tecnologias digitais, que hoje fazem parte não só do cotidiano das pessoas, 

mas também estão presentes no contexto da formação acadêmica e no cenário das 

práticas em saúde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 
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1.1 Contextualizando a pesquisa 

A história mostra que as tecnologias sempre acompanharam a evolução do 

homem, pois este, com a inteligência e com o uso do raciocínio tem a capacidade de 

criar, inovar. O homem constrói, desconstrói, inventa, melhora, busca soluções para 

suas necessidades e está sempre em busca de melhores formas de se viver. 

Na vida moderna, os avanços da microeletrônica e das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) definem um novo tipo de sociedade 

tecnológica, à medida que alteram a maneira como as pessoas vivem em seu 

cotidiano, seja no trabalho, em casa, no lazer, na maneira de se informarem, de 

estudarem e de se comunicarem com outras pessoas do mundo todo, identifica-se 

nesses avanços e transformações a necessidade de novos processos de qualificação 

profissional (KENSKI, 2007). 

Nessa perspectiva, se por um lado o avanço tecnológico e científico traz 

benefícios à sociedade e a faz evoluir, por outro lado desencadeiam mudanças e 

transformações nos comportamentos e nas relações entre pessoas bem como nos 

espaços de trabalho. Os novos contextos demandam profissionais cada vez mais 

abertos e motivados a continuar aprendendo, devem, portanto, ter a capacidade de 

adaptação às mudanças que vão surgindo ao longo do caminho (STRUCHINER, 

GIANNELLA, 2006).  

Para os profissionais que respondem às demandas da contemporaneidade, 

as diferentes formas de tecnologias, incluindo os recursos da informática, as 

telecomunicações, as diferentes mídias existentes, a Internet, as redes sociais, dentre 

outros, possibilitam o acesso a inesgotáveis fontes de informações, com recursos 

interativos e que possibilitam diferentes espaços e formas de aprendizagem. 

No contexto da aprendizagem, a área da educação é favorecida pelas TDIC 

à medida que se utiliza delas como meio para tornar a aprendizagem mais 

significativa. As TDIC quebram paradigmas e provocam transformações, 

potencializam as comunicações e interações possibilitando mudanças para uma 

educação melhor (LAPA, 2008). 

Além disso, as TDIC possibilitam que o conhecimento chegue para muitas 
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pessoas, o espaço geográfico não é mais fator limitante para o acesso aos cursos e 

Instituições de Ensino Superior – IES. As tecnologias associadas à modalidade 

Educação a Distância (EaD) tornam isso possível. 

A Educação a Distância no contexto deste trabalho, não é a que acontece 

por correspondência postal ou cursos veiculados pela televisão. O foco é para a 

Educação a Distância on-line, aquela que acontece por meio do uso da Internet, com 

o uso de chats, e-mails, fóruns de discussão, ambientes virtuais e que ocorre com 

interações síncronas ou assíncronas3 permitindo que os participantes se comuniquem 

de diferentes modos, entre uma e outra pessoa, entre uma e muitas pessoas ou entre 

muitas pessoas com muitas pessoas (KENSKI, 2007). 

As tecnologias digitais assumem um papel primordial frente ao auxílio à 

modalidade de Educação a Distância, sem as quais não seria possível atingir números 

expressivos de matrículas e de cursos oferecidos nessa modalidade. 

Nos últimos doze anos, a Educação a Distância veio aumentando 

gradativamente a sua participação nos cursos da educação superior. Em 2006 

representava pouco mais de 4% das matrículas de graduação e em 2017 são 21,2% 

com mais de 1,7 milhão de alunos estudando a distância (INEP/MEC, 2017b), o que 

pode ser observado no gráfico a seguir. 

 

Fonte: Adaptado do Censo da Educação Superior – INEP 2006 a 2017. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior. Acesso em 16 fev 2019. 

Figura 1. Aumento anual de alunos em cursos EaD 

                                                 
3 Síncrono: a comunicação entre o emissor e o receptor é feita em tempo real, acontece de modo 
instantâneo. Assíncrono: a comunicação está desconectada do tempo e do espaço real.  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior
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O número de cursos ofertados na modalidade a distância também está 

crescendo conforme pode ser observado no gráfico a seguir: 

 

Fonte: Adaptado do Censo da Educação Superior – INEP 2006 a 2017. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior. Acesso em 16 fev 2019. 

Figura 2. Aumento anual de cursos na EaD 

 

Ao analisarmos o crescimento da EaD, outro fato relevante a ser 

destacado, diz respeito ao Plano Nacional de Educação (PNE), definido pelo 

Ministério da Educação (MEC) em 2014. O PNE tem como objetivo assegurar a 

qualidade da oferta e expansão do ensino superior para, pelo menos, 40% de novas 

matrículas, no segmento público e uma de suas metas a serem cumpridas até a 

próxima década, é de elevar, para 50% a taxa bruta de matrícula na educação superior 

e para 33% a taxa líquida da população de 18 a 24 anos (BRASIL, 2014, p. 13). 

A Educação a Distância (EaD) e as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) assumem o papel de grandes aliadas do poder público, 

contribuindo para a concretização dessa meta. 

A modalidade a distância cresce atendendo várias áreas das ciências 

Exatas, Humanas e da Saúde e envolvendo profissionais de várias regiões do país 

(LITTO, 2017). 

O crescimento da oferta de cursos a distância na área da Saúde, vai ao 

encontro dos objetivos traçados pelas políticas públicas definidas pelo Ministério da 

Saúde no contexto da formação de recursos humanos. Dentre elas a Política Nacional 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior
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de Educação Permanente (PNEPS); Pacto de Gestão do Sistema Único de Saúde4 

(SUS) e, a Política Nacional de Atenção Básica5 (TARCIA et.al., 2017). 

A PNEPS foi instituída em 2004 visando promover mudanças nos 

processos de formação e desenvolvimento dos profissionais da saúde. Por meio de 

vivências em seu cotidiano de trabalho e problematizações da realidade, o profissional 

deve agregar conhecimentos, fazer reflexões críticas sobre o trabalho, propor ações 

resolutivas (BRASIL, 2009). 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) participa dessa política 

desde 2010 com Curso de Educação Permanente em Saúde (EPS), no caso o Curso 

de Especialização em Saúde da Família, oferecido na modalidade a distância aos 

profissionais da Atenção Básica. 

Nesse contexto, o curso utiliza recursos e Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação para proporcionar aos alunos, nesse caso aos 

profissionais da saúde, situações de aprendizagem que contam com a 

disponibilização de conteúdo do curso em um ambiente virtual no qual ocorrem as 

interações e a postagem de atividades. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um software ou um programa 

de computador destinado a professores, coordenadores, tutores e alunos, que permite 

disponibilizar e gerenciar conteúdos e materiais complementares em cursos na 

modalidade a distância agregando ainda a possibilidade de inserção de vídeos, 

imagens, jogos, ferramentas de interação como chats, fóruns, mensagens e 

webconferências. Por este ambiente é possível acompanhar a distância o processo 

de aprendizagem dos alunos, suas atividades e avaliações. O AVA conta com 

recursos e funcionalidades didáticas, de comunicação e de gestão acadêmica.  

O AVA adotado pela UNIFESP é o Moodle - Modular Object Oriented 

Distance Learning ou Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular Orientado a 

Objeto, que em sua versão atual 3.2.1+ disponibiliza diversos recursos aos 

                                                 
4 Pacto de Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS): Estabelece as responsabilidades dos entes 
federados para diminuir as competências concorrentes e determinar quem deve fazer o quê, para o 
fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS (BRASIL, 2015).  
5 Política Nacional de Atenção Básica: é resultado da experiência acumulada de vários atores 
envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo (BRASIL, 
2015). 
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professores e alunos. Na minha prática profissional, identifico que nem sempre os 

recursos disponibilizados estão plenamente adequados ao perfil de alunos, tutores e 

coordenadores. As dificuldades vivenciadas podem ser observadas e analisadas pelo 

aumento das demandas de suporte em diferentes situações. Podemos indicar como 

exemplo do aumento das demandas de suporte referentes à situações como perda do 

prazo para postagem de atividades. O aluno tem dificuldades para postar a atividade 

no prazo seja por esquecimento ou inacessibilidade a dispositivos móveis. Outra 

situação cujo aumento da demanda de suporte acontece é diante da falta de um 

recurso que sustente o tutor em suas anotações sobre cada aluno, ao longo de todo 

o curso. Estes são alguns dos exemplos que o ambiente virtual, nesta versão 3.2.1+, 

não se mostra totalmente adequado ou não disponibiliza soluções em seus recursos 

nativos, causando dificuldades para os alunos e tutores. 

Sendo assim, acreditamos que as TDIC devem vir com soluções tornando 

os processos mais ágeis, transparentes e possibilitando uma navegação mais fluida 

pelo ambiente virtual, minimizando as dificuldades e evitando a desmotivação em 

alunos e tutores. 

Além disso, por ser um público de profissionais da saúde realizando curso 

de Educação Permanente, sentimos a inquietação de que o que está sendo oferecido 

no AVA, em termos de recursos tecnológicos, não é suficiente ou não está plenamente 

adequado para atender as necessidades pedagógicas do Curso de Especialização 

em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP.  

Tendo em vista que tanto a EaD quanto as TDIC são meios crescentes que 

favorecem a aprendizagem, proporcionando a democratização do acesso à educação, 

qualificar o AVA é um aspecto relevante uma vez que o curso em questão se insere 

no contexto da Educação Permanente de profissionais da saúde. Dessa forma, se 

justifica o presente estudo, que tem como objetivo principal identificar as dificuldades 

e necessidades tecnológicas nos processos pedagógicos em cursos de Educação 

Permanente a distância. 

Da observação dos problemas para o desenvolvimento das soluções 

surgem outras indagações que se pretende esclarecer com esta pesquisa cujas 

descobertas servirão de subsídios para o desenvolvimento de soluções tecnológicas 

digitais adequadas para os processos educativos em cursos de Educação 

Permanente oferecidos a distância. 
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1.2 Questões norteadoras 

Diante do exposto e das inquietações que motivaram o presente estudo, 

emergiram as questões norteadoras cujas respostas foram obtidas ao final da 

pesquisa. As questões a seguir se referem ao curso de Especialização em Saúde da 

Família UNA-SUS/UNIFESP. 

➢ Quem são os alunos, tutores e coordenadores do curso e como foram seus 

desempenhos no ambiente virtual? 

➢ Quais recursos tecnológicos foram disponibilizados nos processos educativos 

do curso? 

➢ Que dificuldades tecnológicas os alunos, tutores e coordenadores enfrentaram 

no curso? 

➢ Quais recursos tecnológicos poderiam ser inseridos no curso para aperfeiçoar 

os processos educativos? 

 

Face ao exposto, desenvolvemos o mapa conceitual deste estudo, 

apresentado na figura a seguir, que se baseia em Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação, Educação a Distância e Educação Permanente em Saúde. 

Conforme Moreira (2009), mapas conceituais são diagramas indicando 

relações significativas entre conceitos e podem ser utilizados como recurso de 

aprendizagem, técnica didática, meio de avaliação. Um recurso gráfico que auxilia a 

representação de conhecimento, e apropriado neste momento da apresentação da 

pesquisa. 
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Fonte: elaborado pela autora. São Paulo, SP. 2018. 
 

Figura 3. Mapa conceitual deste estudo 

 

A representação gráfica indica que a partir de um problema na prática 

profissional da pesquisadora/autora deste estudo gerou-se mais uma pergunta 

norteadora: Como as TDIC podem aperfeiçoar os processos pedagógicos de cursos 

de Educação Permanente na modalidade a distância?. Essa pergunta auxiliou na 

definição desta pesquisa: “TDIC como Facilitadoras dos Processos Educativos da 

Educação Permanente a Distância: contribuições no contexto da UNA-

SUS/UNIFESP”.  

A partir de então, definiram-se as áreas de abrangência do objeto de 

pesquisa, que no caso se apoiou nas áreas da Tecnologia Digital da Informação e 

Comunicação, da Educação a Distância e na Educação Permanente em Saúde. Com 

o embasamento teórico apropriado definiram-se os objetivos do estudo que 

orientaram o método utilizado no desenvolvimento da pesquisa.  

O cenário escolhido foi o Curso de Especialização em Saúde da Família 

UNA-SUS/UNIFESP. Este é um curso de Educação Permanente em Saúde ofertado 
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na modalidade a distância, que se utiliza da TDIC para disponibilizar conteúdos no 

ambiente virtual Moodle. Os participantes da pesquisa são todos que utilizam o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou seja, alunos, tutores e coordenadores. 

O estudo é de abordagem qualitativa e quantitativa e utilizou a técnica de 

grupo focal para levantamento de dados, além da busca de dados em banco de dados 

eletrônicos.  

Para análise de dados foi aplicada a análise de conteúdo e funções 

estatísticas. Foram analisadas as categorias resultantes da pesquisa e foi escolhida 

uma delas para o desenvolvimento da solução tecnológica digital que será utilizada 

no ambiente virtual de aprendizagem do referido curso e que também se configurará 

como o produto desta dissertação, uma exigência do mestrado modalidade 

profissional. 

O trabalho está organizado em sete capítulos, sendo que neste primeiro 

capítulo, contextualizamos o leitor, de forma mais detalhada, sobre o problema e 

justificativa para a realização desta pesquisa. No segundo capítulo são apresentados 

os objetivos a serem alcançados; na sequência trabalhamos com os referenciais 

teóricos. O quarto capítulo descreve o percurso metodológico, os resultados e 

discussões são apresentados no quinto capítulo, os recursos tecnológicos 

educacionais desenvolvidos com base nos resultados da pesquisa são apresentados 

no sexto capítulo e no sétimo capítulo realizamos as conclusões. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral a que se propõe esta pesquisa é analisar a percepção de 

alunos, tutores e coordenadores, participantes da 14ª edição do curso de 

Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP, em relação aos recursos 

tecnológicos utilizados no referido curso que contribuíram ou dificultaram os 

processos educativos. 

Por meio desta investigação pretendeu-se fazer descobertas que 

subsidiaram o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas que 

poderão proporcionar melhorias nos processos de ensino e aprendizagem em cursos 

de educação permanente a distância.  

2.2 Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo geral e responder as questões norteadoras, 

traçou-se os objetivos específicos a seguir, os quais nortearam toda a pesquisa. 

O cenário é o ambiente virtual da 14ª edição do Curso de Especialização em 

Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP. 

 
➢ Conhecer o perfil sóciodemográfico de todos os alunos, tutores e 

coordenadores para analisar melhor e de forma mais ampla a percepção dos 

participantes dos grupos focais; 

➢ Conhecer o desempenho de todos os alunos, tutores e coordenadores no 

ambiente virtual do curso; 

➢ Descrever o processo de trabalho dos tutores e dos coordenadores e a rotina 

de estudo com as responsabilidades dos alunos; 

➢ Identificar os recursos tecnológicos digitais utilizados por alunos, tutores e 

coordenadores no Ambiente Virtual do curso; 

➢ Identificar a percepção quanto às facilidades, dificuldades e necessidades de 

alunos, tutores e coordenadores a respeito dos recursos tecnológicos do curso; 

➢ Implementar soluções tecnológicas de forma a contribuir com o 

aperfeiçoamento dos processos educativos do curso de acordo com os 

resultados da pesquisa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  REFERENCIAL TEÓRICO 
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As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Educação a 

Distância e Educação Permanente em Saúde formam o tripé que embasa esta 

pesquisa, por esse motivo, torna-se necessária a compreensão de como as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação auxiliam nos processos 

educativos em cursos oferecidos na modalidade a distância mais especificamente em 

cursos de educação permanente aos profissionais da saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (Figura 4).  

No referencial teórico da presente pesquisa são abordadas as definições 

de tecnologia e a evolução dos termos Tecnologias de Informação e Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação, também destacamos a inserção das TDIC na 

EaD e no apoio à Educação Permanente em Saúde. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2017 

 
Figura 4. Concepção desta Pesquisa 

3.1 Conceito de Tecnologia 

O termo Tecnologia nos remete a modernos equipamentos eletrônicos de 

última geração munidos de teclas ou botões que nos auxiliam na realização de 

pequenas e simples atividades do cotidiano até grandes e complexas tarefas nas 

empresas ou organizações. Veremos que ela está relacionada às inovações criadas 

pelo homem para auxiliar a resolver problemas cotidianos observados e analisados 

em seu ambiente (PENEDO, 2015). 
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Origina-se do grego tekhne que significa “técnica, arte ou ofício” e o sufixo 

“logia” que significa “estudo”, ou seja, tecnologia é o estudo da técnica. Em uma das 

definições do Dicionário Aurélio, “é uma ciência cujo objeto é a aplicação do 

conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais” ou ainda “é um 

conjunto dos termos técnicos de uma arte ou de uma ciência”. 

As tecnologias estão presentes em nosso cotidiano e em algumas 

situações, poucas pessoas reconhecem o envolvimento de tecnologia, por exemplo: 

um lápis; um papel; uma lousa; um arco e uma flecha; o aproveitamento de um recurso 

natural; vestuários e em tantas outras situações nos nossos lares, nas empresas e 

entretenimentos.  

Mas afinal, como podemos definir tecnologia? Se questionarmos um 

químico, por exemplo, ele poderá dizer que a tecnologia envolve a criação de novas 

ferramentas que facilitam o estudo da matéria, sua composição e suas propriedades. 

Um engenheiro civil pode falar sobre a evolução das ferramentas que permitam a 

construção de casas, estradas, pontes, prédios, barragens. Uma vasta lista de 

exemplos pode seguir adiante englobando as mais diferentes áreas da ciência. O fato 

é que as tecnologias sempre existiram, para o bem e para o mal, e acompanham toda 

a evolução e desenvolvimento da humanidade.  

Para Kenski (2007, p. 15) as “tecnologias são tão antigas quanto a espécie 

humana”. As tecnologias vêm sendo desenvolvidas e utilizadas pelo homem desde os 

tempos primitivos, como as ferramentas para a caça, a descoberta do fogo, a invenção 

da roda, da escrita, passa pelas tecnologias medievais com a invenção da prensa 

móvel, criação de armas, grandes navegações, dentre muitas outras. No século XVIII 

ressaltam-se as invenções das tecnologias da revolução industrial que contribuíram 

para as grandes transformações nos processos produtivos. Esses exemplos de 

tecnologias corroboram com o que menciona Kenski (2007) sobre a inteligência 

humana, expressa por sua engenhosidade em todos os tempos. 

Veraszto et al. (2008) foram em busca de uma definição para o termo 

tecnologia e para isso fizeram uma revisão bibliográfica histórica e após encontrarem 

diferentes concepções devido às diferentes formas de interpretação e maneiras 

distintas de estudo de diversos autores sobre o tema, assumem a ideia de tecnologia 

como sendo: 
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[...] um conjunto de saberes inerentes ao desenvolvimento e concepção dos 
instrumentos (artefatos, sistemas, processos e ambientes) criados pelo 
homem através da história para satisfazer suas necessidades e 
requerimentos pessoais e coletivos (VERASZTO et.al., 2008, p.78). 

 

Dessa forma o homem, como a história nos mostra, busca as melhores 

formas de se viver, inova com tecnologias. Quanto ao termo “novas tecnologias”, 

devido ao rápido desenvolvimento tecnológico, fica difícil identificar se são realmente 

novos os artefatos e os procedimentos que surgem a cada dia. No momento em que 

são criados são novos, porém em pouco tempo tornam-se obsoletos.  

3.2 Tecnologias de Informação e Comunicação 

A tecnologia também se caracteriza pelo que Kenski (2007, p.27) chama 

de imaterial, ou “tecnologia da inteligência” que não é materializada em máquinas ou 

equipamentos, mas na linguagem. Ela se refere à necessidade do homem em 

expressar seus sentimentos, suas opiniões, de registrar suas experiências, de 

informar e de ser informado. 

Para atender essa necessidade da comunicação, tecnologias específicas 

como rádio, televisão, vídeo, jornais e revistas, dentre outros possibilitam a ampliação 

do acesso às notícias e possibilitam que as informações cheguem até as pessoas. O 

uso desses recursos baseados em textos, sons, imagens fixas ou em movimento e 

todo o processo de produção dos mesmos, compreendem tecnologias de informação 

e comunicação (KENSKI, 2007). 

Cabe aqui definirmos o que seja informação, considerando que na 

linguagem computacional, “dado” e “informação” têm significados diferentes. Para 

tanto, nos apoiamos nos trabalhos de Maria Terezinha Angeloni que em seu artigo 

intitulado “Elementos intervenientes na tomada de decisão” discute os termos “dado”, 

“informação” e “conhecimento”. Conforme a autora esses termos “formam um sistema 

hierárquico de difícil delimitação. O que é um dado para um indivíduo pode ser uma 

informação e/ou conhecimento para outro” (ANGELONI, 2003, p.17).  

Com base na definição de Angeloni (2003) e no contexto deste estudo, os 

dados podem ser textos, imagens, símbolos, mas que por si só não têm significado 

útil, mas são a base para a informação. Dessa forma, dados com significado ou ainda, 

dados processados e contextualizados se tornam uma informação. A falta de 
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qualidade nos dados leva às informações e decisões de mesma natureza. O 

conhecimento é a informação contextualizada, a partir da qual o indivíduo atribui um 

significado ou uma interpretação à informação (ANGELONI,2003). 

Assim posto, a evolução da tecnologia permitiu o gerenciamento dos dados 

armazenados em computadores, possibilitando abrir novas opções para transformar 

os dados em informações úteis. Os dados são armazenados, classificados e 

organizados de forma que possam ser recuperados e transformados em informações 

valiosas. 

Nos anos 1960, os grandes computadores mainframes eram munidos de 

mecanismos capazes de processar grande volume de dados e automatizar certas 

tarefas nas empresas. Com o avanço tecnológico, os grandes computadores foram 

substituídos por computadores cada vez menores, melhores e mais rápidos, com 

capacidade de processar grande volume de dados e gerando muitas informações. 

Na década de 1970, as corporações se beneficiavam em suas tomadas de 

decisões devido ao salto de qualidade nas informações que eram armazenadas e 

processadas eletronicamente (PLANEZ, 2015). 

Assim, a sociedade percebeu um bem maior que se tornou um verdadeiro 

patrimônio: a informação. A informação se mostrou valiosa tanto para um usuário 

comum gerenciando uma agenda eletrônica de seus contatos por exemplo, quanto 

para as grandes corporações administrativas ou financeiras gerenciando contas de 

seus clientes. Na década de 1980, eram comuns os disquetes, as impressoras 

matriciais, os computadores de mesa.  

Macedo (2015), relata quando o termo “Tecnologia da Informação (TI)” foi 

utilizado pela primeira vez em Havard: 

O termo “Tecnologia da Informação” (TI) foi utilizado pela primeira vez num 
artigo da Harvard Business Review para significar, naquela altura, uma visão 
tecnocrática para o futuro de gestão de negócios, integrando computadores, 
pesquisa operacional e simulação. Contudo, nos anos 70 o termo ganhou o 
significado da convergência entre computação, mídia e indústria de 
telecomunicações (DE ARAÚJO MACEDO, 2015, p.2). 

 

A TI se caracteriza por todas as atividades e soluções que envolvem os 

recursos de computação como hardware, software, bem como banco de dados com 

fim de armazenamento, transmissão, acesso, segurança e o uso de informações 

(PEREIRA, 2013). 
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Destaca-se a grande importância da TI no auxílio ao processo decisório de 

gestores de empresas, permitindo que um número maior de informações, tanto 

internas quanto externas à empresa, e com nível de detalhamento maior, mais 

completas e mais confiáveis, fiquem disponíveis para serem analisadas em um menor 

período de tempo (PACHECO, TAIT, 2000). A “informação certa no momento certo 

pode representar a diferença entre o lucro e o prejuízo, entre a decisão correta e a 

errada, entre sucesso e fracasso” (PLANEZ, 2015, p. 1). 

A Internet por sua vez, surgiu em 1969, mas somente após a criação da 

World Wide Web (WWW) em 1989, é que se deu a explosão do uso da Internet na 

década de 1990 (ROCIO, 2010). Soma-se a esse fato, a popularização do uso de 

computadores pessoais, a partir dos anos 90. 

Nessa época, a sociedade passa a utilizar os computadores pessoais e sua 

estrutura como meio de comunicação. A comunicação ponto a ponto em redes 

internas corporativas (intranet) e troca de mensagens eletrônicas são exemplos do 

início do uso das comunicações pelas redes.  

Assim, o termo comunicação incorpora-se as já conhecidas Tecnologias de 

Informação dando origem ao termo Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)6, 

enfatizando as diferentes formas de tecnologias que possibilitam as pessoas de todo 

o mundo se comunicarem entre si, enviando e recebendo informações (PEREIRA, 

2013). 

Jonathan Anderson em seu Guia Regional sobre TIC para professores e 

educadores, elaborado para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) em 2010 sintetiza na figura a seguir, toda a gama de 

ferramentas eletrônicas por meio das quais é possível coletar, registrar e armazenar 

informações, além de possibilitar a troca e a distribuição das informações. Estão 

incluídos nesse conjunto desde aparelhos de televisão, games, DVD, impressoras, 

                                                 
6 Ao procurar o significado da denominação de TIC, Pereira (2013) descobriu que os primeiros a 
introduzirem o termo “Tecnologia da Informação e Comunicação” formalmente, em debates e 
discussões foram os membros da “Comissão Stevenson” que fizeram uma pesquisa em 1996, 
encomendada pelo Governo do Reino Unido sobre o uso de computadores nas escolas e o resultado 
foi um relatório intitulado “Tecnologia de Informação e Comunicação nas escolas do Reino Unido: 
um inquérito independente”. De acordo com mensagens trocadas, por e-mail, entre Pereira e o 
presidente dessa comissão, o Prof. Stephen Heppell, membro da mesma comissão, foi o responsável 
de acrescentar o “C” de “Comunicação” ao termo TI de “Tecnologia da Informação” (PEREIRA, 2013).  
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pen-drives até imagens de satélites, tecnologias sem fio e a própria Internet 

(ANDERSON, 2010). 

 

Fonte: Anderson (2010), ICT transforming education: a regional guide 

Figura 5. Diferentes tecnologias que envolvem as TIC 

 

. 

Como visto na imagem, as TIC envolvem muitas tecnologias e devido a isso 

a sigla TIC é utilizada no plural (ANDERSON, 2010).  

 

3.3 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

Atualmente, o termo "Tecnologias Digitais" é comum na vida de muitas 

pessoas e que merece uma definição visto que o “D” também vem integrar a sigla 

TDIC - Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. 

As Tecnologias Digitais estão alicerçadas essencialmente em 

equipamentos eletrônicos que têm seu funcionamento baseado em uma lógica binária, 

ou seja, os dados são armazenados e processados em zeros e uns (0 e 1), definindo 

dessa forma a linguagem com que as máquinas digitais operam. Em outras palavras, 
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os dispositivos digitais conseguem processar a linguagem binária e processam 

imagens que são vistas fixas ou em movimento, coloridas ou em preto em branco; 

textos e sons. Dessa forma, as pessoas conseguem ver e ouvir por meio da televisão 

digital, tablet, notebook, smartphone, câmera de vídeo ou webcam, a própria Internet 

e softwares que possibilitam a comunicação e o transporte de sons e imagens entre 

pontos distantes, dentre outros exemplos de tecnologias digitais. 

Tanto as TDIC quanto as TIC, dizem respeito a um conjunto de diferentes 

mídias, diferenciando-se apenas quanto ao funcionamento baseado na lógica binária. 

Assim, existem entre elas apenas uma pequena distinção conceitual, por esse motivo 

que na literatura, muitos autores consideram-nas como sinônimas (MAIA, BARRETO, 

2012).  

Na presente pesquisa, utilizaremos a sigla TDIC por ser mais atual, por 

estar mais diretamente relacionada com o objeto de estudo e por contemplar as 

tecnologias digitais, tão presentes e crescentes no cotidiano de todos. Entretanto, nos 

casos de citações, em respeito aos autores, serão mantidas as nomenclaturas 

originais. 

Enquanto um quadro negro e uma lousa analógica são TIC, uma lousa 

digital que permite navegar pela Internet ou acessar banco de dados com recursos 

educacionais é uma TDIC.  

Ao termos um computador conectado a uma rede mundial (Internet), 

entendemos não fazer mais sentido o uso da palavra "distância" para as pessoas se 

comunicarem. Os aparelhos celulares possibilitam a comunicação em tempo integral, 

é possível realizarmos diferentes transações automáticas utilizando a estrutura das 

TDIC. As Tecnologias possibilitam o desenvolvimento de soluções que atendam e 

facilitem a comunicação por meio de redes sociais, blogs, telefonia, sistemas 

corporativos, dentre outros. (CORDEIRO, 2011). 

Com a evolução das TDIC, viver no mundo globalizado significa ter acesso 

a mais informações e de maneira fácil e rápida, fazer transações comerciais, e ter 

conhecimento do que se passa em qualquer lugar do planeta (PEREIRA, 2013). 

Atualmente, o termo Novas Tecnologias está sendo utilizado, Kenski (2007) 

define como sendo variável e contextual e pode-se confundir com o conceito de 
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inovação7 visto que, é difícil estabelecer o limite do tempo em que se deve considerar 

como “novos” os conhecimentos, os instrumentos e procedimentos que vão surgindo 

na rapidez que acontece o desenvolvimento tecnológico atual. 

3.4 Educação a Distância (EaD) 

A afirmação de que as TDIC apoiam a educação a distância pode ser 

constatada no Art. 1º do Decreto nº 9.057 de 25/05/2017, que regulamenta o art. 80 

da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, que considera 

Educação a Distância como sendo: 

[...] a 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 pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 
educação que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017). 

 

Para Moran, JM (2003) o processo de ensino aprendizagem na educação 

on-line acontece por intermédio da Internet, videoconferência e teleconferência. O 

mesmo autor menciona “que muitos cursos podem ser realizados a distância com som 

e imagem, principalmente cursos de atualização, de extensão” (MORAN, J.M. 2003, 

p.50). 

Não há mais barreiras geográficas e temporais para ter acesso ao 

conhecimento e à educação. Com o desenvolvimento das TDIC e a expansão da 

Internet, a educação é possível para estudantes e profissionais de todas as áreas e 

que vivem em diferentes regiões do Brasil ou do planeta.  

Atender as necessidades de estudantes que não desejam ou não podem 

participar de cursos presenciais por motivos econômicos, geográficos, ou pela 

indisponibilidade de tempo, é uma das vantagens mais significativas da EaD, tendo 

em vista a necessidade de capacitação profissional constante exigida pelo mercado 

de trabalho cada vez mais competitivo. 

                                                 
7 Inovação – introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte 
em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades 
ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em 
efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Lei nº 10.973/04 (Lei de Inovação Tecnológica) 
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Por meio dos cursos on-line, o estudante pode cursar universidades 

conceituadas e de excelência, em que a autenticidade, a qualidade e os padrões 

competitivos dos cursos promovem autoconfiança na busca do crescimento 

profissional. 

Para realizar um curso na modalidade a distância, o aluno deve se 

organizar e definir os horários de estudos que melhor se encaixam em sua rotina. Ele 

deve deixar de ter um papel passivo para assumir um papel importante de participação 

ativa e de corresponsabilidade em relação ao seu processo de aprendizagem (LAPA, 

2008). 

A capacitação contínua do profissional pode ser realizada pela educação a 

distância, uma vez que no processo de ensino e aprendizagem utiliza ferramentas 

tecnológicas e permite mais flexibilidade do tempo e nos estudos (AIRES, RAGGI, 

2014; GUIMARÃES, GOGOY, 2008). 

3.5 TDIC na Educação a Distância 

Para Kenski (2017), as inovações digitais auxiliam a educação a distância 

na criação de novos formatos de processos educativos. Além disso, pessoas com 

necessidades educacionais especiais têm maiores possibilidades para estudar, para 

se integrar e interagir socialmente com o uso das TDIC (CARVALHO, 2018). 

As TDIC contribuem com a construção do conhecimento na medida em que 

valorizam o desenvolvimento da autoaprendizagem, da pesquisa, do diálogo, dos 

debates e discussões, do armazenamento e compartilhamento de documentos, da 

construção das reflexões pessoais e coletivas (LIMA, 2012). 

Nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), é possível os alunos se 

relacionarem trocando informações e experiências; os tutores ou professores podem 

utilizar-se de recursos como chats, fóruns, trabalhos em grupo, tarefas, vídeos, dentre 

outros, favorecendo a aprendizagem mais significativa.  

A infraestrutura de rede, os bancos de dados, a diversificação dos recursos 

da TDIC permite uma riqueza de recursos que auxiliam a qualidade dos processos 

educativos, por meio da aproximação da realidade, do desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem, de games, simulações ou animações.  
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A rede permite uma comunicação e as trocas síncrona e assíncrona, 

exigindo o mínimo de tempo para up e download de documentos. Nos processos 

educativos mediados por tecnologias, a interface desempenha um papel crucial, o 

design de interface deve ter nível artístico e técnico, facilitando a navegação cognitiva, 

o rápido mapeamento das informações, a apresentação clara e concisa dos dados, a 

estética e a funcionalidade (CHANEY, 2010). 

As tecnologias também influenciam as entregas em cursos on-line. Em 

teoria, um curso rico em mídias suporta uma maior variedade de elementos didáticos 

(mensagens de texto, gráficos, áudio e vídeo), sendo a parte central, a interatividade 

entre os usuários. Trazer o usuário mais próximo da realidade mediante a 

interatividade no ambiente, proporciona um rápido feedback de raciocínio. O 

engajamento do usuário é também reforçado com base no tipo de material educativo 

desenvolvido, em que a motivação é o principal objetivo (CHANEY, 2010). 

Diversos simuladores possibilitam vivências que simulam a realidade, 

favorecem o desenvolvimento de novas competências e transformações no 

comportamento, sem a necessidade de realização de estágios em ambientes reais de 

aprendizagem (KENSKI, 2007).  

Todavia, não basta apenas conhecer essas tecnologias e saber utilizá-las 

como ferramentas no processo ensino e aprendizagem, é necessário ainda apropriar-

se de forma consciente e criativa desses recursos (LAPA, 2008).  

3.5.1 Tecnologias Educacionais 

Moran, JM (2003) destaca que não pode haver acomodação por parte dos 

professores no que diz respeito aos avanços tecnológicos; pelo contrário, novas 

soluções surgem para facilitar o trabalho pedagógico. As soluções tecnológicas que 

surgem precisam ser aprendidas pelo professor, sejam elas sofisticadas ou simples, 

com a conexão rápida ou lenta da Internet, videoconferência e webconferência, com 

softwares de gerenciamento de cursos e com softwares livres. 

Saber gravar um vídeo e disponibilizá-lo aos alunos, criar e moderar fóruns 

de discussões, disponibilizar materiais multimídias em ambientes virtuais de 

aprendizagem, ou ainda moderar webconferências com vários alunos ao mesmo 

tempo, são exemplos das novas competências docentes relacionadas com as 
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soluções tecnológicas que estão alinhadas com o perfil dos alunos e contribuem para 

um bom aprendizado.  

O sucesso da EaD é determinado pelo comprometimento de quem planeja, 

desenvolve e acompanha o aluno durante o curso. Esse perfil profissional engajado 

com os novos processos de ensinar e aprender, que utiliza recursos que facilitam a 

aprendizagem será cada vez mais requisitado pelas instituições acadêmicas ou 

corporativas e muitas das vezes, seus serviços poderão ser realizados de forma 

presencial ou até mesmo a distância. 

Conforme estudo realizado por Puri (2012), seis fatores contribuem para o 

sucesso dos cursos EaD: Estratégias pedagógicas incluindo feedback imediato para 

o aluno, professor como facilitador, curso interativo, estilos de aprendizagem, 

comprometimento do aluno, uso de ferramentas tecnológicas multimídia; Assuntos 

Institucionais que afetam a organização como por exemplo assuntos administrativos, 

treinamentos de alunos e demais envolvidos; Tecnologia, que envolve a infraestrutura 

utilizada de hardware e software; Avaliação contínua dos alunos e do ambiente de 

ensino e aprendizagem; Suporte em todos os níveis (tecnológico, administrativo e 

pedagógico) e Design ou aparência do ambiente virtual e de programas utilizados. 

Ainda podemos citar como aspectos que contribuem para o sucesso de 

cursos on-line: o vínculo e a afetividade entre mediador e aluno e a motivação 

decorrente dessa afetividade, conforme Castro, Melo e Campos comentam em estudo 

recente (2018): 

 [...] as relações de afeto construídas com o mediador vincularam os alunos 
ao curso, contribuindo para sua permanência e conclusão e que a afetividade 
tem um peso relevante na garantia do processo de aprendizagem, pois deve 
estar inserida na mediação pedagógica e na construção do conhecimento 
(CASTRO, MELO, CAMPOS, 2018, p. 281).  

3.5.2 Gamificação 

Além das relações de afeto construídas com o mediador/tutor e que 

contribuem com a motivação do aluno para permanecer no curso e concluí-lo, outros 

recursos também favorecem essa motivação. Segundo Orlandi et.al (2018), numa 

sociedade moderna e tecnológica em que vivemos, a Educação deve acompanhar a 

evolução da sociedade contemporânea, criando ambientes propícios para o 
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aprendizado, oferecendo experiências significativas que desperte no aluno a 

motivação para: 

[...] o saber, para o querer saber, para o porquê saber, instigar sua 
curiosidade, levá-lo ao entendimento do complexo contexto onde está 
inserido, para que possa fazer escolhas, tomar decisões, vencer desafios 
com a desenvoltura desejada e ter plena consciência de sua individualidade 
e de suas capacidades como parte integrante de uma sociedade (ORLANDI 
et.al., 2018) 

 

Os autores sugerem a Gamificação como uma alternativa para esse 

cenário, uma vez que ela desperta o interesse e a curiosidade dos alunos incentivando 

a participação e o aprendizado (ORLANDI et.al., 2018). 

Podemos entender que a gamificação consiste em utilizar a mecânica dos 

jogos digitais em situações que não são as dos games, isso quer dizer em cenários 

escolares, com objetivo da aprendizagem. As situações envolvem desafios, prazer, 

entretenimento e potencializam as habilidades cognitivas tais como planejamento, 

memorização, atenção, habilidades sociais como a resolução de conflitos, de 

comunicação e habilidades motoras (ALVES, MINHO, DINIZ, 2014). 

A Educação é uma área propícia para a aplicação da gamificação, visto que 

possibilita a aprendizagem a partir das interações dos indivíduos com os games 

(FARDO, 2013). Além disso, esses mesmos indivíduos cada vez mais acostumados 

com as tecnologias digitais se mostram desinteressados frente aos métodos 

tradicionais de ensino e aprendizagem, e por esse motivo, é necessário inovar com 

novas estratégias para atender esse público cada vez mais crescente (FARDO, 2013). 

Porém, é essencial o entendimento de que a gamificação, por ser um 

sistema de feedback mais eficiente, não é um simples método de estímulo à mudança 

de comportamento. É necessário ter em mente a utilização dos elementos dos games 

para criar experiências significativas, que possibilitem impactar de forma positiva a 

experiência de aprendizagem dos indivíduos. A gamificação pode potencializar a 

participação e a motivação dos indivíduos inseridos nesses ambientes (FARDO, 

2013).  

Na área da Educação a Distância, no entanto, o uso dessa tecnologia 

enfrenta algumas dificuldades apontadas no estudo de Tenório (2016), tais como: 

treinamento do educador para aplicar a gamificação nos processos educativos e 
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conciliar elementos de jogos com as tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem (TENÓRIO, 2016).  

Mesmo diante dessas dificuldades, a gamificação pode ser vista como um 

caminho inovador em busca de soluções para a Educação no século XXI (FARDO, 

2013). 

3.6 SUS e a Educação Permanente em Saúde (EPS) 

No artigo 196 da Seção II da Constituição Federal (CF-88) está escrito 

“Saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 2016b). Em 1988 foi criado o 

Sistema Único de Saúde (SUS), com a proposta de reestruturar o modelo de atenção 

à saúde. São princípios básicos do SUS a saúde como sendo um direito de todos os 

cidadãos (Universalização); os atendimentos oferecidos de acordo com as 

necessidades dos indivíduos (Equidade) e a assistência aos indivíduos em todas as 

suas necessidades (Integralidade) (BRASIL, 2016b). 

O funcionamento do sistema e os preceitos, seguidos pelo SUS até hoje 

foram instituídos pela Lei Orgânica da Saúde de nº 8.080, aprovada pelo Congresso 

Nacional em 19/09/1990. 

Nestes 30 anos de existência, o SUS mostrou uma série de avanços para 

a saúde dos brasileiros, dentre eles o Programa Nacional de Imunização responde 

por 98% do mercado de vacinas do país, oferecendo todas as vacinas recomendadas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Sistema oferece assistência integral e 

gratuita aos portadores do HIV e doentes de Aids, renais crônicos, pacientes com 

câncer, tuberculose e hanseníase. Além disso, ele é responsável pelo maior sistema 

público de transplantes de órgãos do mundo (BRASIL, 2015). 

Em entrevista (Que SUS para 2030 – OPAS e OMS, 2018) o professor Rifat 

Atum, professor de Sistemas Globais de Saúde na Universidade de Harvard, 

comentou:  

O SUS é parte do processo de democratização no Brasil, ele deu esperança, 
deu oportunidades, e também deu muitos direitos para os indivíduos 
perceberem esses seus direitos à saúde. Também é muito importante que 
SUS foi capaz de ultrapassar o conceito, que de fato conseguiu implementar 
reformas realmente amplas, focando em atenção primária à saúde, de acordo 
com os princípios da Declaração de Alma-Ata. Este é um dos poucos 
sistemas que conseguiram passar do conceito para a realidade, com 
resultados incríveis (ATUM, 2018). 
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Apesar da série de avanços, ainda há um longo caminho a ser percorrido e 

desafios a serem superados pelo SUS. Um dos grandes desafios está relacionado ao 

setor de capacitação de recursos humanos da área da saúde, até o momento 

considerado insuficiente por parte dos setores que tratam da formação de 

profissionais. É mister atender as necessidades de qualificação profissional 

valorizando o potencial educativo do trabalho como fonte de conhecimento e local de 

aprendizagem significativa (MACHADO et.al, 2015). 

A Constituição Federal também aborda essa questão em seu artigo 200, 

inciso III, e atribui ao SUS a competência de ordenar a formação de recursos humanos 

na área da Saúde (BRASIL, 2016b). Dessa forma a temática “educação na saúde” 

passa a ser considerada na lista de atribuições do Ministério da Saúde (MS) que por 

sua vez elabora várias estratégias e políticas com objetivos de adequar a formação e 

a qualificação dos trabalhadores de saúde em prol da saúde da população e ao 

desenvolvimento do SUS (BRASIL, 2009). 

Uma das estratégias do MS foi a criação da Secretaria de Gestão de 

Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES) em 2003, com a incumbência de 

formular políticas orientadoras da formação, gestão, qualificação e regulação dos 

trabalhadores da saúde no Brasil (LEMOS, 2016). 

A expressão “Educação Permanente” é utilizada pela primeira vez na 

França, em 1955, e oficializada um ano depois em um documento do ministro da 

Educação do mesmo país, mencionando sobre o “prolongamento da escolaridade 

obrigatória e a reforma do ensino público” (GADOTTI, 2003, p. 94). 

Na década de 1980, a Educação Permanente em Saúde (EPS) surgiu como 

uma proposta da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para o desenvolvimento dos recursos humanos na saúde. 

No Brasil, somente em 2004 foi instituída como Política Nacional de Educação 

Permanente (PNEPS), por meio da Portaria nº 198 de 13/02/2004, com o objetivo de 

tornar o SUS mais democrático, justo e eficiente (MICCAS, BATISTA, 2014). 

A proposta foi construída para que a EPS fosse um instrumento para 

transformar o profissional de saúde em um profundo conhecedor da sua realidade 

local (MICCAS, BATISTA, 2014; LOPES et.al., 2007). Os mesmos autores dão ênfase 
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à necessidade da formação ocorrer por marcos regionais, adaptando programas para 

cada nível local do sistema, e destinando-os aos profissionais e equipes de saúde. 

No Glossário Temático do Ministério da Saúde consta a definição de 

Educação Permanente em Saúde como sendo: 

Ações educativas embasadas na problematização do processo de trabalho 
em saúde e que tenham como objetivo a transformação das práticas 
profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como referência 
as necessidades de saúde das pessoas e das populações, a reorganização 
da gestão setorial e a ampliação dos laços da formação com o exercício do 
controle social em saúde (BRASIL, 2012  p. 20). 
 

Gadotti (2003) também partilha da ideia de que a ação transformadora só 

pode ser eficiente quando fundada nas relações entre a teoria e a prática. 

Os termos “Educação Continuada” e “Educação Permanente” são 

contrastantes quando ocorrem os debates acerca de educação e desenvolvimento de 

recursos humanos (DAVINI, 2009). A mesma autora conceitua os dois termos:  

Educação Continuada representa a continuidade do modelo escolar, 
visando a atualização de conhecimentos, geralmente com enfoque 
disciplinar, em ambiente didático e baseado em técnicas de transmissão, com 
fins de atualização. [...] São cursos periódicos sem sequência constante 
(DAVINI, 2009, p.43). 

Educação Permanente representa uma importante mudança na concepção 
e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços: 
- incorporando o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e 
às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem; 
- modificando substancialmente as estratégias educativas, a partir da prática 
como fonte de conhecimento e de problemas, problematizando o próprio 
fazer;  
- colocando as pessoas como atores reflexivos da prática e construtores do 
conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de receptores;  
- abordando a equipe e o grupo como estrutura de interação, evitando a 
fragmentação disciplinar; 
- ampliando os espaços educativos fora da aula e dentro das organizações, 
na comunidade, em clubes e associações, em ações comunitárias (DAVINI, 
2009, p.43) 
 

Como pressuposto pedagógico, a Educação Permanente foca na realidade 

que os profissionais vivenciam e discute os elementos que façam sentido na busca de 

melhoria na qualidade dos serviços e nos processos de trabalho (GUIMARÃES, 

GODOY, 2008).  

Segundo as autoras, no processo de educação o uso de TDIC deve estar 

“sustentado por uma concepção de ensino que possibilite uma aprendizagem 

significativa, apoiada no pensamento reflexivo, dialógico, contextual, colaborativo e 

construtivo” (GUIMARÃES, GODOY, 2008, p.1). 
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O conceito de aprendizagem significativa se aplica na Educação 

Permanente (BRASIL, 2009). A aprendizagem significativa ocorre quando novos 

conceitos, ideias e proposições podem ser aprendidos e retidos significativamente a 

medida que outras ideias, conceitos e proposições já estejam claros na estrutura 

cognitiva da pessoa e sirvam de ancoragem às primeiras (MOREIRA, 2009, 2016, 

p.8).  

A Educação Permanente leva em consideração as experiências e os 

conhecimentos que os profissionais possuem, vivenciam e adquirem em seu cotidiano 

com possibilidade de transformar a própria prática. Por meio da observação dos 

problemas nos processos de trabalhos, devem ser propostos processos de educação 

dos trabalhadores sempre com vistas às necessidades de saúde das populações 

(BRASIL, 2009). 

É importante que a educação esteja incorporada no cotidiano do trabalho 

em saúde por sua característica de serviço cujo trabalho se realize por meio do 

encontro entre participantes, trabalhadores e usuários. 

Além disso, Lapa (2008) destaca que não há garantia de emprego para o 

profissional que apenas estudou no ensino formal e adquiriu uma competência. A 

sociedade exige um novo perfil de profissional, que seja mais do que um conhecedor 

de conteúdos, o mais importante é o profissional saber onde buscar a informação, 

saber como usá-la para resolver problemas, que seja criativo, que tenha capacidade 

de autoaprendizagem, que se adapte às mudanças, que seja capaz de entender e 

relacionar conhecimentos, que assuma responsabilidades e consiga trabalhar em 

equipe (LAPA, 2008). 

Para Montenegro (2010), o Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta como 

um de seus compromissos e desafios a necessidade permanente de fomento às 

Políticas de Desenvolvimento para os trabalhadores que integram seu cenário, 

propondo para tal um processo permanente de aprendizado pelo trabalho, projetando 

possibilidades de desconstrução/construção de novos valores, ideais e lutas para 

produzir mudanças de práticas, de gestão e de participação social. 
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3.7  TDIC e EaD na Educação Permanente em Saúde 

Na literatura há registros de pesquisas sobre o uso das TDIC na Educação 

Permanente tendo como base o uso da educação a distância sustentada pela Internet. 

O estudo realizado pelos autores Silva et.al (2015) investigou os limites e 

possibilidades do uso da EaD na Educação Permanente, o que apontou que a 

modalidade a distância é uma estratégia inovadora possível e potencial para a EPS, 

mas que também tem suas limitações quando analisadas as variáveis tempo, a 

preparação dos profissionais para utilizarem as tecnologias. De modo geral, concluem 

que a EaD contribui no desenvolvimento dos recursos humanos em saúde de forma 

importante, seja na formação ou no processo contínuo de conhecimento (SILVA, et.al, 

2015). 

Devido à rotina dos profissionais que atuam na área da saúde, identifica-se 

o aumento do uso de dispositivos móveis nos processos educativos a distância. Tal 

aumento se justifica pela queda dos preços dos computadores portáteis (como 

notebooks, tablets e smartphones) e pela exploração de tecnologias de interconexão 

baseadas em comunicação sem fio (como Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX e telefonia 4G).  

A Internet facilita o acesso à informação, possibilita a oferta de cursos 

variados e em diferentes formatos, com ou sem tutoria e podem ser acessados a 

qualquer momento, dessa forma os profissionais podem investir em seu 

aperfeiçoamento profissional.  

É importante que os profissionais estejam motivados e se apropriem das 

TDIC, uma vez que elas favorecem o acesso às bases de dados de conhecimentos, 

possibilitam a formação e participação de comunidades virtuais em áreas específicas, 

permitem a circulação de dados, ao desenvolvimento de debates e possibilitam as 

interações multiprofissionais de forma integrada e permanente. 
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3.8 UNA-SUS - Universidade Aberta do SUS 

Para atender as necessidades de capacitação e educação permanente dos 

profissionais de saúde ativos que atuam no SUS, em 2010 o MS instituiu o sistema 

Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) pelo Decreto nº 7.385 de 08/12/2010. Mais 

tarde, a UNA-SUS foi regulamentada pela Portaria Interministerial nº 10 de 11/07/2013 

(UNA-SUS, 2018a). 

Seus objetivos compreendem: 

• Propor ações para atender às necessidades de capacitação e educação 
permanente dos trabalhadores do SUS; 

• Ofertar cursos e programas de especialização, aperfeiçoamento e outras 
formas de qualificação dirigida aos profissionais do SUS, por meio das 
instituições que integram a Rede UNA-SUS; 

• Fomentar e apoiar a disseminação de meios e tecnologias de informação e 
comunicação que possibilitem ampliar a escala e o alcance das atividades 
educativas; 

• Contribuir para a redução das desigualdades entre as diferentes regiões do 
País, por meio da oferta de cursos de capacitação e educação permanente; 

• Contribuir com a integração ensino-serviço na área da atenção à saúde 
(UNA-SUS, 2018a). 

 

Conforme Oliveira (V.A., 2014), o desafio inicial do projeto foi fazer com que 

participantes das esferas administrativas Federal, Estadual, Municipal e Instituições 

de Ensino Superior, mesmo atuando de forma autônoma e descentralizada, fossem 

colaborativos e cooperassem com a educação em saúde. 

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 

(SGTES/MS) ficou responsável em apoiar os projetos de Especialização em Saúde 

da Família apresentados pelas universidades participantes do projeto. As propostas 

foram avaliadas de acordo com as diretrizes pactuadas em reunião da Comissão 

Intergestores Tripartite de 27/12/2008 (OLIVEIRA, V.A. 2014). 

Atualmente, a rede UNA-SUS é composta por 36 Instituições públicas de 

Educação Superior credenciadas pelo Ministério da Educação para a oferta de cursos 

na modalidade a distância e conveniadas com o Ministério da Saúde. As Instituições 

que compõe o Sistema estão descritas a seguir. 
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Instituições da Rede UNA-SUS 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

Instituo Federal Santa Catarina (IFSC) 

Universidade de Brasília (UnB) 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 
Fonte: Rede UNA-SUS (https://www.unasus.gov.br/institucional/rede) Acesso: 30 abr. 2018 
 

Quadro 1. Relação de Instituições que compõe a Rede UNA-SUS 

 

As Universidades são incentivadas a criarem tecnologias educacionais e de 

gestão de projeto e compartilharem entre si. São materiais como vídeos, imagens, 

textos, softwares que podem ser reutilizados ou modificados para serem adequados 
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às necessidades educacionais de cada Instituição. Esses materiais ficam 

disponibilizados na plataforma ARES (Acervo de Recursos Educacionais em Saúde - 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/) desenvolvida pela UNA-SUS para esse fim. Outra 

plataforma criada pela UNA-SUS é a AROUCA (https://arouca.unasus.gov.br) que 

armazena e disponibiliza informações sobre cursos e a trajetória educacional e 

profissional dos trabalhadores do SUS (OLIVEIRA, V.A. 2014). 

O intercâmbio e a troca de experiências e de conhecimentos entre essas 

Instituições possibilitam o desenvolvimento de ações educacionais de alcance 

nacional. (UNA-SUS, 2018a). 

Em março de 2019, a UNA-SUS registrava cerca de 2.016.519 de 

matrículas de profissionais da saúde, contemplando 5.557 Municípios distribuídos em 

435 Regiões de Saúde em 27 Unidades da Federação. As 36 Universidades 

participantes da rede colaborativa da UNA-SUS tem cadastradas na plataforma 

Arouca, 743 ofertas educacionais com 251 cursos em diversas modalidades tais como 

especialização, aperfeiçoamento, atualização, mestrado profissional e qualificação 

profissional. Esses números se atualizam constantemente no portal da UNA-SUS e 

podem ser verificados nesse endereço: https://www.unasus.gov.br/numeros/arouca 

(UNA-SUS, 2018c) 

3.8.1 Tecnologias Educacionais da Rede de Instituições da UNA-SUS 

Em fevereiro de 2019, a Plataforma ARES registrava 10.891 recursos 

educacionais disponibilizados para atender as necessidades de formação e 

capacitação dos profissionais de saúde. Da mesma forma, esses números são 

dinâmicos e os recursos educacionais podem ser consultados por esse endereço: 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/ 

Nesse acervo encontram-se recursos tecnológicos educacionais muito 

interessantes desenvolvidos pela Rede colaborativa de Instituições. Além disso, 

colaboradores participantes dessas Instituições descreveram suas experiências nas 

produções dos recursos tecnológicos em capítulos de quatro livros publicados8, aos 

                                                 
8 Livros UNA-SUS: 1- Relatos de uso de Tecnologias Educacionais na Educação Permanente de 
Profissionais de Saúde no Sistema Universidade Aberta do SUS (2014); 2- II Relato de experiências 
em Tecnologias Educacionais do Sistema UNA-SUS 2015; 3-Experiênciais Exitosas da Rede UNA-
SUS (2017); 4-Práticas Inovadoras da Rede UNA-SUS (2018). Fonte neste endereço eletrônico: 
https://www.unasus.gov.br/publicacoes  

https://ares.unasus.gov.br/acervo/
https://arouca.unasus.gov.br/
https://www.unasus.gov.br/numeros/arouca
https://ares.unasus.gov.br/acervo/
https://www.unasus.gov.br/publicacoes
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quais destacamos alguns deles a seguir. 

Recursos multimídia por exemplo, foram utilizados no curso “Saúde da 

População Negra” e todo o processo de desenvolvimento do curso foi descrito pelos 

autores Brasil e Lemos (2014). Mesmo antes de seu desenvolvimento já havia a 

demanda de que o curso teria que ser multimídia com a utilização de recursos 

tecnológicos como vídeos, imagens, infográficos a fim de torná-lo atraente o suficiente 

para conseguir a adesão de um número grande de profissionais da saúde do SUS 

(BRASIL, L.S.B., LEMOS, 2014). 

A tecnologia móvel com redes sem fio, também conhecida como mobile 

learning é priorizado na rede UNA-SUS. A Universidade Federal do Maranhão (UNA-

SUS/UFMA) por exemplo, desenvolveu um livro digital que pode ser consultado em 

dispositivos móveis, com ou sem acesso à Internet. Utilizaram a técnica da Web 

Design Responsiva9, que permitiu que o conteúdo do livro fosse adaptado para ser 

visualizado de acordo com o tamanho de tela do navegador ou o tipo de dispositivo.  

(OLIVEIRA, A.E.F. et al., 2014). 

A Universidade do Estado do Amazonas (UNA-SUS/UEA), por meio do 

Projeto Telessaúde e Teleducação em Saúde, desenvolve tecnologias para soluções 

de Teleducação, visando a formação dos profissionais de saúde localizados em 

regiões remotas, com dificuldades de acesso à Internet.  Desenvolvem tecnologias 

educacionais que funcionam em dispositivos móveis sem a necessidade de conexão 

permanente com a Internet (MAGALHÃES et al. 2017). 

Ferramentas de apoio aos profissionais da Saúde da Família também foram 

descritas pelos autores Corrêa et al. (2014, p. 103) da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UNA-SUS/UFMG) com a participação do Núcleo de Educação em Saúde 

Coletiva (NESCON). A equipe desenvolveu uma aplicação on-line para que os 

profissionais da saúde aprendam e utilizem nos processos de apoio à Saúde da 

Família. Trata-se do Genograma que é um instrumento de abordagem familiar, que 

permite representar graficamente, por meio de símbolos específicos, as ligações 

familiares de até três gerações, seus relacionamentos, conflitos e doenças. A 

ferramenta permite a compreensão da estrutura familiar e possibilita aos profissionais 

                                                 
9 Web Design Responsiva – Técnica definida por Ethan Marcotte para projetar conteúdos web em dispositivos 

móveis e computador de mesa. Fonte: https://responsivewebdesign.com/about/ (MARCOTTE, 2018) 

 

 

 

https://responsivewebdesign.com/about/
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da saúde uma abordagem e uma intervenção mais adequada à família, apoiando-os 

também em seu processo de educação permanente (CORRÊA et al., 2014). O 

endereço https://www.nescon.medicina.ufmg.br/genograma dá acesso à aplicação. 

Em relação ao desenvolvimento do TCC ou Projeto de Intervenção, visto 

que seria difícil para os alunos a digitação do trabalho em editores de texto e trocas 

de arquivos entre eles e o tutor/orientador por e-mail ou pelo próprio ambiente virtual, 

as Universidades Federal de Pernambuco (UNA-SUS/UFPE) e Federal de Santa 

Catarina (UNA-SUS/UFSC) desenvolveram aplicações específicas para auxiliar nesse 

processo de desenvolvimento do trabalho.  

Tais recursos facilitam a gestão do processo de desenvolvimento do 

projeto, permitindo o acompanhamento das etapas de produção e a interação entre o 

aluno e seu orientador, possibilitando também fazer cópias de segurança e resgatar 

versões anteriores dando mais confiança e agilidade aos atores envolvidos. 

A UNA-SUS/UFPE por exemplo desenvolveu uma plataforma de 

construção do TCC que gerencia a distribuição de TCCs por orientadores, 

disponibiliza área de comunicação entre aluno e orientador, formulário eletrônicos 

para o desenvolvimento do trabalho, formatação da estrutura do trabalho em formato 

PDF, dentre outras funcionalidades que auxiliam no processo (MACHIAVELLI, 

SIEBRA, GUSMÃO, 2014). 

A UNA-SUS/UFSC desenvolveu e disponibiliza um recurso que facilita 

gerar as referências bibliográficas no formato recomendado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (COELHO et al., 2015).  

A Universidade Federal de Pelotas (UNA-SUS/UFPEL), considerando um 

aumento linear do número de profissionais concluintes a cada ano, desenvolveu uma 

aplicação para agendar e organizar as bancas de defesa de TCC (FASSA et al., 2015). 

Jogos educacionais e simuladores também foram desenvolvidos pela 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UNA-SUS/UFCSPA). 

Em parceria com outras Instituições, desenvolveram os games APS Game para a 

capacitação de médicos que atuam na atenção primária à saúde do SUS; Aedes 

Game para informar a população brasileira quanto a sua responsabilidade social 

diante do combate ao Aedes aegypti; e o Simulador para treinamento da manipulação 

de um cimento odontológico (PORTELLA et al., 2017). 

A mesma Universidade descreve o desenvolvimento da ferramenta “Fólio” 

que auxilia no processo de criação de portfólios e também funciona em dispositivos 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/genograma
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móveis independente de Internet, valorizando e fomentando o processo de 

aprendizagem na interação aluno e tutor (COSTA et al, 2018).  

O desenvolvimento e uso de recursos educacionais que possibilitam 

atividades interativas foram desenvolvidas pela UNA-SUS/UNIFESP. O objetivo do 

recurso foi de promover maior envolvimento dos alunos com o conteúdo, favorecer 

uma reflexão da prática profissional e incentivar melhorias dos processos de trabalho. 

Destaca-se ainda o recurso “Árvore de Problemas”, utilizado no Projeto de 

Intervenção, que auxilia o aluno a identificar as causas e efeitos de um problema 

observado no local de trabalho. O recurso “Manejo de filas na Atenção Básica” 

também foi desenvolvido para que os aluno façam reflexões sobre uma situação-

problema e tomem decisões que  levam a diferentes desfechos. Finalmente,  os 

“Eventos Virtuais” contém áudios combinados a games que estimulam o olhar 

sistêmico do aluno para o cuidado e intervenção no território, família e sujeito 

(SALVADOR et al., 2018).  

Esses são alguns exemplos de tecnologias educacionais desenvolvidas 

pelas Instituições que compõe a rede colaborativa da UNA-SUS e utilizadas em cursos 

de Educação Permanente dos profissionais de Saúde do SUS.  

3.9 Curso de Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP 

3.9.1 Histórico do curso 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) participa da Rede UNA-

SUS desde 2009, ofertando Curso de Especialização em Saúde da Família na 

modalidade a distância aos profissionais da saúde que trabalham na Atenção Básica. 

Desde então, compromissada com a Educação Permanente, matriculou cerca de 12 

mil profissionais da saúde dentre enfermeiros, médicos, cirurgiões dentistas, 

nutricionistas e formou cerca de 8.500 alunos (UNA-SUS, 2018c; SIU10, 2018). 

A figura a seguir representa 868 Municípios atendidos com profissionais 

que realizaram o curso da UNIFESP no período de 2010 a 2018.  

                                                 
10 SIU: Sistema de Informações da UNIFESP - Informatizado 
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Fonte: Arouca em números da UNA-SUS Nacional (https://www.unasus.gov.br/page/una-sus-em-
numeros/arouca-em-numeros-municipios-de-atuacao) 

Figura 6. Matrículas em Saúde da Família - UNA-SUS/Unifesp (2010-2018) 

 

No início, o Curso de Especialização em Saúde da Família (CESF) foi 

desenvolvido por especialistas da UNIFESP, para atender a demanda do Ministério 

da Saúde em capacitar inicialmente 4 mil profissionais da saúde com educação 

permanente na Atenção Básica, mais especificamente na Estratégica Saúde da 

Família11. O objetivo educacional geral do curso foi de que os participantes fossem 

capazes de aperfeiçoar o atendimento de saúde da população, refletindo acerca de 

sua própria prática, de modo a transformá-la e qualificá-la (TARCIA et al., 2014). 

Para tanto, foi constituído um conselho interdepartamental da UNIFESP 

que foi responsável pela sustentação institucional do Projeto e pelo acompanhamento 

de toda a produção dos conteúdos do curso. Paralelamente, por meio de uma 

pactuação com os secretários municipais de saúde, ficou decidido que a primeira 

edição do curso seria oferecida para os Municípios da região metropolitana de São 

Paulo, desde que o município tivesse uma cobertura de, ao menos, 30% na Estratégia 

Saúde da Família. Além disso devido à insegurança dos secretários de saúde em 

relação aos resultados de um curso ofertado na modalidade a distância, estes 

                                                 
11 Estratégia Saúde da Família (ESF): É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como 

estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, 
de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade (Fonte: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php ). 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php
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solicitaram que fosse realizado um encontro presencial por mês. (TARCIA et al., 2014, 

p.269). 

A mesma autora e colaboradores enfatizam que o “projeto pedagógico do 

curso levou em consideração a missão e os objetivos institucionais da UNIFESP, as 

características dos participantes, a sua dispersão geográfica e as tecnologias 

disponíveis para acesso” (TARCIA et al., 2014, p.269). 

Dessa forma, o projeto pedagógico da primeira edição do curso foi 

aprovado por instância máxima da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura em 2009, e está 

devidamente credenciado na Secretaria Acadêmica Lato Sensu da mesma Pró-

Reitoria, sob o nº 482 – 10/06/2010. 

Basicamente as unidades curriculares da matriz foram constituídas por 

módulo de conteúdo, módulo de casos complexos e os encontros presenciais. Tarcia 

et al. (2014, p. 269) definem os módulos de conteúdo e de Casos complexos: 

Os módulos de Conteúdo [...] apresentam com uma dimensão mais teórica, 
partindo sempre de uma situação-problema relacionada com o contexto da 
prática profissional. O Módulo de Casos Complexos é constituído de casos 
que apresentam a demanda clínica e a problemática relacionada com as 
questões da rotina de trabalho dos participantes no seu contexto profissional. 
Cada caso envolve conhecimentos de várias especialidades, no entanto, em 
cada um, há uma área de concentração específica, dentre elas, as de saúde 
da mulher, do adulto, da criança, do idoso, saúde mental e saúde coletiva, 
relacionada com a principal queixa do paciente (TARCIA et al, 2014) 

 

A carga horária total do curso em sua 1ª edição (CESF1) foi de 496 horas 

com doze encontros presenciais e continha os seguintes módulos: 

Módulos da 1ª edição do Curso Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP Carga Horária 

Módulo Abordagem da Violência 30h 

Módulo Bioética (opcional) 20h 

Módulo Casos Complexos 266h 

Módulo Científico 40h 

Módulo Pedagógico 30h 

Módulo Político Gestor 90h 

Módulo Psicossocial 40h 

Fonte: CESF1 - UNA-SUS/UNIFESP, São Paulo, SP, 2010. 

 
Quadro 2. Módulos da 1ª edição do curso CESF1-UNA-SUS/UNIFESP. 

 
No decorrer do tempo, o curso foi sendo atualizado e aperfeiçoado e 

recentemente, em sua 14ª edição, que é objeto de estudo desta pesquisa, a carga 
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horária total é de 420 horas com dois encontros presenciais distribuídas ao longo de 

doze meses consecutivos e é composto pelas disciplinas descritas no quadro a seguir: 

 

Disciplinas do Curso Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP 
Carga 

Horária 

Políticas Públicas de Saúde e Atenção Primária à Saúde (Cachoeira da Serra) 40h 

Determinantes Sociais de Saúde (Ilha das Flores) 40h 

Gestão do Cuidado e Abordagem Familiar (Família Soares) 70h 

Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde (Vila Santo Antônio) 30h 

Gestão da Prática Clínica (Dona Margarida) 50h 

Habilidades Comunicação/MCCP–Método Clínico Centrado na Pessoa (Sergio) 40h 

Integralidade do Cuidado (Sandra e Sofia) 20h 

Projeto de Intervenção  90h 

Eletivas (Temas Eletivos) 40h 

Fonte: CESF14 - UNA-SUS/UNIFESP, São Paulo, SP, 2017. 
 

Quadro 3. Disciplinas da 14ª edição do curso CESF14-UNA-SUS/UNIFESP 

 

Cabe aqui comentar que diferentes públicos participaram do curso de 

Especialização em Saúde da Família durante todo o período em que foi ofertado, de 

2010 à 2018.  

No início, de 2010 a 2012, o curso foi ofertado para os profissionais da 

saúde integrantes da Estratégia Saúde da Família do Estado de São Paulo, dentre 

médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Nesse período ocorreram três edições do 

curso, tendo um total de 4.156 profissionais matriculados sendo 2.398 enfermeiros, 

790 médicos e 968 cirurgiões-dentistas (TARCIA et al, 2014). 

De 2012 à 2015 a UNIFESP capacitou em torno de 1.200 profissionais 

médicos participantes do Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção 

Básica (PROVAB) (UNA-SUS/UNIFESP, 2017d).  

O PROVAB foi instituído pelos Ministérios da Saúde e Educação por meio 

da portaria interministerial nº 2.087, de 1º de setembro de 2011, com o objetivo de 

estimular e valorizar o profissional de saúde que atua em equipes multiprofissionais 

no âmbito da Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da Família. Esses profissionais 

são destinados a atender diversas localidades do país como periferias das regiões 

metropolitanas, populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Ao participar desse 

Programa, o profissional de saúde tem como obrigatoriedade participar de curso de 

especialização em Atenção Básica provido pelas Universidades da Rede UNA-SUS, 
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sendo que semanalmente, 32 horas são destinadas às atividades práticas nas 

Unidades de Saúde e 8 horas para participar do curso (UNA-SUS, 2018d). 

Outra demanda para as Instituições da Rede UNA-SUS e da qual a 

UNIFESP participa desde 2013 ofertando o curso de Especialização em Saúde da 

Família é o Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB). Mais de 4.500 profissionais 

foram matriculados (UNA-SUS/UNIFESP, 2017d). 

O PMMB foi implementado em 2013 pelos Ministérios da Educação e 

Saúde com o objetivo de fortalecer a Atenção Básica do país, que é a porta de entrada 

preferencial para o SUS e onde são resolvidos 80% dos problemas de saúde da 

população. O PMMB tem como objetivo suprir a carência de médicos nos municípios 

do interior e nas periferias dos centros urbanos e podem participar do programa, 

médicos brasileiros formados aqui ou no exterior e médicos estrangeiros (BRASIL, 

2013).  

Uma das prioridades desse Programa é a política de Educação 

Permanente no qual a formação desses profissionais se fortalece via integração 

ensino-serviço (BRASIL, 2013). Portanto, eles devem obrigatoriamente participar de 

cursos de especialização voltados à Atenção Básica. 

Os  médicos cubanos iniciaram sua participação no Programa Mais 

Médicos para o Brasil em 2013 e conforme Ramalho Filho e Lima (2018, p.227), foi 

através de cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde da Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS): 

 

[...] o Brasil firmou cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), braço regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) e parceira 
tradicional do Brasil em temas como o desenvolvimento da atenção básica e 
a qualificação da gestão do trabalho e da educação na saúde. A OPAS/OMS, 
por sua vez, estabeleceu cooperação com o governo cubano, que 
disponibilizou médicos com experiência e formação para atuação na atenção 
básica[...] (RAMALHO FILHO, LIMA, 2018, p.227). 

 

Após seis anos, recentemente em novembro de 2018, os médicos cubanos 

encerraram sua participação no PMMB (OPAS, 2018). 

Dessa forma, no período de 2010 a 2018 o curso de Especialização em 

Saúde da Família da UNIFESP foi disponibilizado para formação e capacitação dos 

integrantes da Estratégia Saúde da Família (ESF), PROVAB e Mais Médicos, 

atingindo um número médio de 12 mil profissionais (UNIFESP, 2017d). 
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3.9.2 Infra-estrutura de máquinas servidoras 

Sendo o curso de Especialização em Saúde da Família/UNIFESP um curso 

ofertado na modalidade a distância ele é totalmente dependente das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação. O referido curso necessita de uma 

infraestrutura de máquinas e de conexão de rede. O parque tecnológico é composto 

por máquinas servidoras físicas, instaladas no Datacenter do Departamento de 

Tecnologia da Informação (DTI) localizado no Campus São Paulo da UNIFESP. Conta 

ainda com a tecnologia da virtualização onde cada máquina servidora roda um 

sistema de supervisão de servidores virtuais, que são os responsáveis pela 

manutenção de serviços web (Moodle, portais e sistemas), banco de dados, serviços 

de monitoramento e backup. 

O curso tem de estar disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana para 

os participantes acessarem a qualquer momento que desejarem. 

Para tanto, a equipe de analistas de infraestrutura têm um papel primordial 

para que os acessos ao curso aconteçam de forma tranquila, sem transtornos. Dentre 

outras responsabilidades, eles cuidam e monitoram os equipamentos e o tráfego na 

rede da UNIFESP. 

3.9.3 Recursos Humanos e Organograma da equipe UNA-SUS/UNIFESP 

Os recursos humanos do quadro permanente do projeto UNA-

SUS/UNIFESP estão listados a seguir: 
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Funções Qtde 

Analistas de Infraestrutura 2 
Analistas - Desenvolvedores 2 

Coordenação Geral do projeto 1 
Coordenação Adjunta/Executiva 1 
Coordenação do Curso 1 
Coordenação Pedagógica 3 
Coordenação de Educação a Distância e Projeto de Intervenção 1 
Coordenação de Tecnologia 2 
Coordenação de Produção 1 
Coordenação de Tutoria 2 
Design Instrucional 1 
Diagramação 1 
Ilustrações 1 
Revisão Ortográfica 1 
Secretaria 3 
Secretaria-Financeira 1 
Suporte 2 
Técnico de Vídeo 1 
Web Designer 2 
Total 29 

Fonte: UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2017. 
 

Quadro 4. Recursos Humanos da UNA-SUS/UNIFESP 

 

Os tutores também compõem a equipe de recursos humanos e a 

quantidade de tutores em cada edição do curso varia conforme o número de alunos. 

Nesta 14ª edição do curso a média foi de 23 alunos por tutor. 

A equipe UNA-SUS/UNIFESP está organizada estruturalmente conforme  

organograma a seguir: 
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Fonte: Elaborada pela autora. São Paulo, SP, 2019 
 

Figura 7. Organograma da equipe UNA-SUS/Unifesp 
 

 

 

Os processos de trabalho e as responsabilidades das equipes de Tutores 

e Coordenadores estão descritos mais adiante deste documento nas páginas 81 e 83 

respectivamente, no capítulo Resultados e Discussões. 

A equipe zela pela qualidade do curso, cada um dos profissionais atua em 

suas respectivas áreas de atuação, mas em total sintonia para que os processos de 

ensino, aprendizagem e interação ocorram entre os participantes de forma tranquila e 

produtiva para a formação dos profissionais da saúde. 
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4  PERCURSO METODOLÓGICO 
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4.1 Tipo de estudo 

Esta pesquisa é de natureza exploratória, descritiva e de abordagem 

qualitativa e quantitativa. A abordagem quantitativa neste estudo, se justificou pela 

necessidade de conhecer tanto o perfil sóciodemográfico da população estudada 

quanto os seus desempenhos em relação a atividades realizadas no Ambiente Virtual 

para analisar melhor e de forma mais ampla a percepção dos participantes nos grupos 

focais.  

Conforme Queiroz (2006), a pesquisa em ciências humanas é alicerçada 

pela visão quantitativa e qualitativa: 

Pensar em pesquisa quantitativa e em pesquisa qualitativa significa, 
sobretudo, pensar em duas correntes paradigmáticas que têm norteado a 
pesquisa científica no decorrer de sua história. Tais correntes se caracterizam 
por duas visões centrais que alicerçam as definições metodológicas da 
pesquisa em ciências humanas nos últimos tempos. São elas: a visão 
realista/objetivista (quantitativa) e a visão idealista/subjetivista (qualitativa) 
(QUEIROZ, 2006, P.88) 
 

A abordagem qualitativa foi utilizada nesta pesquisa uma vez que se 

pretendeu compreender e interpretar as percepções e as expectativas dos 

participantes em relação aos recursos tecnológicos do Curso de Especialização em 

Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP. 

Para Minayo (2001) a pesquisa qualitativa é muito utilizada nas ciências 

sociais com o propósito de obter respostas para questões particulares sobre um 

determinado assunto no qual dificilmente podem ser quantificados como crenças, 

valores, atitudes e desejos.  

O mapa conceitual a seguir sintetiza o percurso metodológico desta 

pesquisa de acordo com os objetivos específicos propostos. 
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Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo. SP, 2018 

Figura 8. Mapa conceitual do Percurso Metodológico da pesquisa 

 

 

Conforme exposto no mapa, a pesquisa foi realizada com base no curso de 

Especialização em Saúde da Família da UNIFESP, especificamente em sua 14ª 

edição (CESF14) ocorrida no período de 02/10/2017 a 01/09/2018 (UNA-SUS, 2017). 

São indicados cenários específicos para cada tipo de abordagem: quantitativa e 

qualitativa.  

Em relação ao primeiro e ao segundo objetivos da pesquisa12, foram 

utilizados todos os registros de alunos, tutores e coordenadores do CESF14 

existentes nas Bases de dados. Para extrair os dados, foram utilizados comandos 

específicos da linguagem SQL ”Structured Query Language”, em português, 

Linguagem de Consulta Estruturada, uma linguagem padrão de gerenciamento de 

dados que interage com os principais bancos de dados baseados no modelo 

relacional. Os dados obtidos foram armazenados em planilhas eletrônicas e 

posteriormente analisados a partir de funções estatísticas e tabelas dinâmicas, já 

existentes nas planilhas eletrônicas. 

                                                 
12 1º objetivo: Conhecer o perfil sóciodemográfico de todos os alunos, tutores e coordenadores para analisar 

melhor e de forma mais ampla a percepção dos participantes dos grupos focais; 2º objetivo: Conhecer o 

desempenho de todos os alunos, tutores e coordenadores no ambiente virtual do curso. 



P E R C U R S O   M E T O D O L Ó G I C O  |  46 

 

 

Para atender o terceiro objetivo da pesquisa13, além do Ambiente Virtual do 

curso (http://www.unasus.unifesp.br – São Paulo, SP, 2017) a pesquisadora analisou 

a utilização das funcionalidades e ferramentas do ambiente virtual e com base em sua 

experiência como gestora de TI do Curso, descreveu as rotinas e responsabilidades 

dos alunos e os processos de trabalho de tutores e coordenadores. 

Por meio da navegação no ambiente virtual foram mapeados os recursos 

tecnológicos utilizados nos processos educativos, o que possibilitou atender o quarto 

objetivo específico14. Os dados foram inseridos em planilha eletrônica para efeito de 

classificação por ordem alfabética e organização em tabela apresentada no capítulo 

Resultados e Discussões. 

Para o alcance do quinto objetivo específico15, foram definidos como 

participantes da pesquisa os integrantes dos grupos focais de alunos, tutores e 

coordenadores. A coleta de dados foi feita por meio das gravações das reuniões de 

grupos focais, que foram transcritas e armazenadas em planilha eletrônica. Em 

seguida foi utilizada a técnica de análise de conteúdo para identificação e definição 

das categorias e subcategorias. 

O sexto objetivo específico referente à implementação de solução 

tecnológica a partir dos resultados da pesquisa está descrito no capítulo seis do 

presente trabalho. 

Todo o detalhamento do percurso metodológico segue descrito a seguir.  

4.2 Pesquisa quantitativa 

Como mencionado anteriormente, o cenário se refere ao CESF14 e a 

pesquisa quantitativa foi realizada em dois Bancos de Dados conforme descrito nos 

tópicos a seguir.  

                                                 
13 3º objetivo:  Descrever o processo de trabalho dos tutores e dos coordenadores e a rotina de estudo com as 

responsabilidades dos alunos. 
14 4º objetivo: Identificar os recursos tecnológicos digitais utilizados por alunos, tutores e coordenadores no 

Ambiente Virtual do curso. 
15 5º objetivo: Identificar a percepção quanto às facilidades, dificuldades e necessidades de alunos, tutores e 

coordenadores a respeito dos recursos tecnológicos do curso. 

http://www.unasus.unifesp.br/
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4.2.1 Cenários da pesquisa quantitativa 

a) Cenário 1: Banco de Dados PostgreSQL do CESF14 (uab:https://db.unasus. 

unifesp.br) para conhecer o perfil sóciodemográfico de todos os alunos, tutores e 

coordenadores, que é o primeiro objetivo específico desta pesquisa; 

b) Cenário 2: Banco de Dados MySQL do Moodle do CESF14 (esf14_unasus: 

https://db.unasus.unifesp.br) para conhecer o desempenho de todos os alunos, 

tutores e coordenadores no ambiente virtual do curso, que é o segundo objetivo 

específico. 

Esses bancos de dados estão instalados em máquinas servidoras 

localizadas no DataCenter do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) 

localizado no Campus São Paulo da UNIFESP e o acesso a esses Bancos de dados 

foi possível por meio de usuário e senha devidamente autorizados pelo responsável 

institucional, conforme pode ser verificado no Apêndice D. 

4.2.2 Participantes da pesquisa quantitativa 

O critério de inclusão de participantes para a pesquisa quantitativa foi que 

o participante estivesse matriculado ou atuando na 14ª edição do curso de 

Especialização em Saúde da Família. Dessa forma, foram selecionados na sua 

totalidade 656 alunos, 28 tutores e 12 coordenadores. Para esta etapa da pesquisa, 

não foi necessário o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os 

participantes, pois o estudo foi realizado em Banco de Dados eletrônicos da UNA-

SUS/UNIFESP (São Paulo, SP, 2018) com dados secundários de pesquisa. Não 

houve critério de exclusão de alunos, tutores e coordenadores na pesquisa 

quantitativa. 

Destaca-se que o entendimento sobre o perfil sóciodemográfico e o 

desempenho no ambiente virtual se completou à medida que se conheceram os 

processos de trabalho dos tutores e coordenadores bem como as rotinas e 

responsabilidades dos alunos, que estão descritos nas páginas 79 a 84 no capítulo  

Resultados e Discussões da presente pesquisa. 
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4.2.3 Coleta de dados quantitativos 

Os dados coletados para cada grupo foram: a) Alunos: gênero, data de 

nascimento, nacionalidade, estado civil, Município/Estado de atuação profissional, 

formação acadêmica e situação acadêmica no curso; b) Tutores e Coordenadores:  

gênero, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, graduação e formação pós-

graduada. A partir da data de nascimento, as idades foram classificadas em faixas 

etárias. O levantamento dos dados foi feito por meio de comandos da linguagem SQL 

que constam no Apêndice F.  

A coleta dos dados referentes ao desempenho dos alunos no ambiente 

virtual considerou a entrega de tarefas no prazo e suas notas, consultas a materiais 

teóricos e quantidade de postagens em fóruns. No caso  dos tutores e coordenadores 

foram coletados dados referentes à participações em fóruns e feedbacks de tutores 

para os alunos sobre o desenvolvimento do Projeto de Intervenção. 

Os resultados dessas consultas foram tabulados em planilhas eletrônicas 

do pacote MS-Office Excel® e os dados de identificação dos participantes foram 

preservados no anonimato. 

4.2.4 Análise dos dados quantitativos 

O estudo quantitativo foi realizado por meio do software de planilha 

eletrônica MS-OFFICE Excell®. Foi possível fazer estatísticas com funções de 

médias, valores máximos e mínimos, frequências, geração de gráficos e tabelas 

dinâmicas que permitiram mapear os perfis dos participantes do curso bem como suas 

participações no ambiente virtual do curso. 

Por meio deste estudo quantitativo pôde-se avaliar a predominância dos 

gêneros nas populações estudadas, se eram jovens ou mais velhos, se a maioria era 

de casados ou solteiros e suas formações acadêmicas. 

No caso da população dos alunos,  foi possível verificar se haviam muitos 

estrangeiros e em quais Municípios do Estado de São Paulo eles estavam trabalhando 

e principalmente a situação acadêmica ao final do curso. Além disso, pôde-se 

identificar como os alunos se comportaram no decorrer do curso em relação às 
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entregas de tarefas, se atenderam ou perderam os prazos, se acessaram os materiais 

de leitura e se fizeram postagens em fóruns. 

O conhecimento do perfil e do desempenho dos participantes no ambiente 

virtual subsidiou a análise de conteúdo dos grupos focais cujos resultados são 

mostrados mais adiante. 

4.3 Pesquisa qualitativa 

4.3.1 Cenário da pesquisa qualitativa 

A descrição a seguir se refere aos processos pedagógicos da 14ª edição 

do curso de Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP (CESF14), 

ocorrida no período de 02/10/2017 a 01/09/2018, edição ativa quando da realização 

desta pesquisa. 

Além dos módulos de conhecimento também fazem parte da matriz 

curricular do curso os módulos da Ambientação e dois módulos de Caso Desafio. A 

Ambientação é oferecida no início do curso com duração de duas semanas e não 

compõe a carga horária total do curso. Seu objetivo principal é criar condições de 

aprendizagem no ambiente virtual para que o aluno possa vivenciar a experiência da 

virtualidade antes do início dos módulos específicos do Curso.  

Os Casos Desafios são unidades de aprendizagem que diferem dos outros 

módulos na medida em que promovem a discussão entre os alunos com o intuito de 

estabelecerem relações com conhecimentos discutidos nos módulos de 

conhecimento. 

Todo o conteúdo teórico do curso é baseado em metodologia 

problematizadora, de forma que o aluno possa desenvolver uma reflexão de sua 

prática profissional e habilidades que propiciem mudanças efetivas da sua prática no 

atendimento ao usuário do SUS. Em todos os módulos há o referencial teórico e o 

fórum de discussões. São apresentados casos que apresentam a demanda clínica e 

problemas relacionados com a rotina de trabalho dos alunos em seu contexto 

profissional (TARCIA et al., 2014). 
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Para aproximar o conteúdo teórico da realidade do aluno em seu contexto 

profissional, os casos são apresentados em ambientes fictícios de Municípios, com 

profissionais, usuários do SUS e situações de problemas do cotidiano da prática. 

 
Fonte: CESF14 - UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2017. 

 

Figura 9. Território do Município de Cachoeira da Serra 

 

 

O Módulo Cachoeira da Serra, por exemplo 

representa a realidade e o contexto no qual se 

insere a Atenção Básica. Como atividade 

desse módulo, é apresentado o jornal “A voz 

de Cachoeira” que traz notícias e anúncios de 

vários setores da sociedade, incluindo 

aspectos históricos e geográficos da cidade 

que permitem uma análise do processo 

saúde-doença do município bem como 

do SUS local. É proposto ao aluno que leia 

integralmente o jornal e identifique o que está 

relacionado com o conceito de promoção da 

saúde. 

 
Fonte: CESF14 - UNA-SUS/Unifesp, 2017 

 

Figura 10. Jornal A Voz de Cachoeira 



P E R C U R S O   M E T O D O L Ó G I C O  |  51 

 

 

Em cada módulo, o aluno realiza atividades reflexivas ou objetivas com 

autocorreção que o auxiliam em sua percepção acerca do que foi aprendido. Além 

disso, em todos os módulos existem links para materiais complementares, permitindo 

que o aluno possa ampliar seus conhecimentos e buscar informações a respeito da 

temática em estudo. 

O módulo de Temas Eletivos tem o objetivo de propiciar ao aluno a 

possibilidade de buscar assuntos complementares para a sua formação e que possa 

construir conhecimentos conforme necessidades específicas de seu território de 

atuação. O aluno deve participar e obter certificação em cursos livres (Cursos On-line 

Abertos e Massivos, do inglês Massive Open Online Course – MOOC), nos ambientes 

virtuais do Ministério da Saúde ou em outras instituições de ensino vinculadas à rede 

UNA-SUS. Deverá fazer tantos cursos quanto necessários para a obtenção de no 

mínimo 40 horas certificadas e postar os certificados no ambiente virtual. 

O módulo do Projeto de Intervenção (PI) orienta sobre a produção  do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que é desenvolvido ao longo do curso. O 

aluno deve participar de todo o processo de desenvolvimento do projeto de 

intervenção sob a orientação do tutor e deverá apresentá-lo presencialmente ao final 

do curso. A estrutura do Projeto de Intervenção é composta de: Título, Nome do aluno 

e do tutor/orientador, Objetivo Geral e Específico(s), Método (Local da intervenção, 

Público-alvo, Plano de ações, Avaliação e Monitoramento), Resultados Esperados e 

Referências de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 

Trata-se de um projeto ou um estudo para intervenção e solução de um 

problema local, não sendo obrigatório que o aluno desenvolva-o na prática, mas seria 

desejável, considerando que o mesmo traria benefícios à população local. 

A elaboração do Projeto de Intervenção se inicia no terceiro mês do curso 

e se intercala com as unidades de aprendizagem conforme pode ser observado no 

calendário do curso na figura a seguir: 
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Fonte: CESF14 – UNA-SUS/UNIFESP. São Paulo, SP, 2017 
 

Figura 11. Calendário da 14ª edição do curso Saúde da Família 

 

O processo de avaliação do aluno ocorre ao longo do curso possibilitando 

ao tutor o acompanhamento de seu desempenho nas diferentes situações de 

aprendizagem.  

Durante o curso existe o processo de recuperação do módulo, que o 

Ambiente Virtual controla liberando o acesso à área da Recuperação somente para 

os alunos que não realizaram a atividade ou que não conseguiram obter nota mínima 

(6,0) de aprovação no módulo. 

A recuperação do módulo acontece após o término do módulo seguinte, 

por meio de questionários com questões objetivas. Nos Casos Desafios, se o aluno 

perder a realização da atividade, o tipo de recuperação fica a critério do tutor, que 

poderá optar por solicitar ao aluno que leia as discussões do fórum e faça uma síntese, 
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ou ainda propor uma webconferência com o aluno por meio da qual poderá avaliar 

seu conhecimento após leitura de material.  

Em cada módulo, a avaliação do aluno considera dois aspectos: a) os 

conhecimentos e saberes expressos por meio de uma atividade relacionada com o 

conteúdo abordado no módulo, que pode ser dissertativa ou objetiva (com questões 

fechadas de múltiplas escolhas), realizada individualmente ou em grupo e 

concretizada presencialmente ou no ambiente virtual; b) e as suas atitudes e 

habilidades. O tutor atribui  uma nota de desempenho para o aluno considerando o 

seu comprometimento no curso, participação em todas as atividades propostas, suas 

contribuições em fóruns, webconferências e encontros presencias. A nota final em 

cada módulo/Disciplina é calculada pela média das notas da atividade do módulo e a 

nota de desempenho do aluno (UNA-SUS/UNIFESP, 2017). 

Conforme o Regimento Interno16 dos cursos Lato Sensu da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura da UNIFESP, para o aluno ser aprovado no curso ele deve obter 

nota mínima 6,0 (seis) em todos os Módulos que cumprem o papel das Disciplinas, 

incluindo o Projeto de Intervenção e 75% de frequência nos encontros presenciais. 

Soma-se a isso a apresentação do Projeto de Intervenção e uma avaliação, ambas 

realizadas presencialmente17. 

A figura a seguir mostra que a nota do Projeto de Intervenção considera um 

peso maior (peso 8) no processo de desenvolvimento do projeto e peso 2 para a 

apresentação do mesmo. 

 

 
Fonte: Guia do Participante do CESF14 -  UNA-SUS/UNIFESP, São Paulo, SP, 2017 

 
Figura 12. Fórmula para cálculo da nota final das Disciplinas 

 

Na Disciplina Eletiva, o aluno obtém nota dez (10,0) entregando o 

                                                 
16 http://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/latosensu/documentos/regimento_interno_lato_sensu2013.pdf  
17 Na 14ª edição do curso, as atividades de apresentação do Projeto de Intervenção e Avaliação foram realizadas 
no último dia do curso (01/09/2018) no colégio Marista Arquidiocesano, Vila Mariana, São Paulo, SP, 2018.  

http://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/latosensu/documentos/regimento_interno_lato_sensu2013.pdf
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certificado de participação nos cursos livres das Instituições da rede UNA-SUS com 

no mínimo 40 horas de carga horária.  

Depois de descrever os processos pedagógicos da 14ª edição do curso, 

torna-se necessário descrever o ambiente virtual de aprendizagem no qual tais 

processos se desenvolvem.  

Ambiente Virtual de Aprendizagem do CESF14 

O acesso ao curso é por meio do portal da UNA-SUS/UNIFESP cujo 

endereço eletrônico na Internet é http://www.unasus.unifesp.br. Além de ser a porta 

de entrada ao curso, esse portal está acessível ao público em geral com informações 

sobre publicações de editais, andamento dos processos seletivos e também 

comunicados de ordem administrativa e acadêmica relacionados com o curso. 

Também está disponível nesse portal a Biblioteca Virtual por onde é possível acessar 

os materiais didáticos de todas as ofertas do curso. Esses materiais didáticos podem 

ser baixados para posterior leitura ou impressão, conforme a necessidade. A figura a 

seguir ilustra o portal UNA-SUS/UNIFESP:  

Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018 
 

Figura 13. Portal UNA-SUS/Unifesp 

http://www.unasus.unifesp.br/


P E R C U R S O   M E T O D O L Ó G I C O  |  55 

 

 

Sendo ofertado na modalidade a distância, o processo de ensino e 

aprendizagem ocorre no Ambiente Virtual de Aprendizagem, nesse caso o Moodle 

(versão 3.2.1+), por onde é disponibilizado todos os materiais didáticos e por onde 

ocorrem as interações entre alunos, tutores e coordenadores.  

Como mencionado no mapa conceitual do percurso metodológico, o 

Ambiente Virtual (Moodle) do CESF14 (http://www.unasus.unifesp.br) foi o cenário 

para pesquisar os processos de trabalho e recursos tecnológicos do curso, que são o 

terceiro e quarto objetivos específicos deste estudo.  

O ambiente virtual é controlado e apenas pessoas cadastradas, dentre 

alunos, equipes técnicas e pedagógicas têm acesso por meio de identificação de 

usuário e senha. 

Após validação das credenciais de acesso a pessoa autorizada visualiza a 

tela inicial do ambiente virtual do curso, conforme figura a seguir. Não existe um 

aplicativo do curso que rode em dispositivos móveis sem a Internet.  

Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018 
 

Figura 14. Tela inicial – 14ª ed. Curso Saúde da Família UNA-SUS/Unifesp 

https://www.unasus.unifesp.br/
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A identificação do participante localiza-se 

no canto superior direito da tela. “MARIA” é um nome 

fictício para ilustrar que ao ser clicado, aparece uma 

lista de opções, que permite ao participante do 

ambiente virtual consultar seus dados cadastrais; 

acrescentar uma foto e uma breve descrição de seu 

perfil para que outros participantes o conheçam 

melhor; informar algumas preferências em relação ao 

AVA no que diz respeito a fóruns, mensagens, 

módulos, editor de texto e notificações.  

Fonte: Unasus/Unifesp.br/. São 
Paulo, SP, 2018 

 
 
 

Figura 15. Edição do perfil e 
preferências do participante 

 

 

As imagens quadriculadas representam os Módulos que são unidades de 

aprendizagem que abordam temas específicos e que equivalem às Disciplinas do 

curso descritas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) cadastrado no Sistema da 

PROEC/UNIFESP. Algumas das imagens se apresentam opacas, significando que os 

módulos do curso ainda não estão disponibilizados para o acesso mas mudam para 

imagens coloridas à medida que os módulos ficam ativos ou se já finalizaram.  

Ao colocar a seta do mouse sobre a imagem, aparecem informações dos 

nomes das Disciplinas, os nomes que se referem ao caso estudado e o período de 

duração. Os casos estudados estão identificados entre parênteses no Quadro 3 

(página 38) e nas imagens quadriculadas como sendo: Cachoeira da Serra, Ilha das 

Flores, Vila Santo Antônio, Família Soares, Dona Margarida, Sergio, Sandra e Sofia, 

Projeto de Intervenção e Temas Eletivos. Os Casos Desafios são identificados por 

Natasha e Maria do Socorro. 

Além das imagens, que ao serem clicadas com o mouse dão acesso ao 

conteúdo dos módulos, também existe um menu horizontal com a mesma 

funcionalidade. 

Ainda na tela inicial é possível acessar outros recursos importantes e que 

os participantes devem consultar frequentemente, como na figura a seguir: 
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Quadro de avisos 

Os participantes devem acessar com frequência a fim de 

verificar os comunicados da Coordenação do curso. 

 

Calendário 

O calendário do curso deve ser consultado a fim de 

planejamento dos estudos e organização para os encontros 

presenciais. Na figura a seguir tem-se o calendário do curso. 

 

Guia do Participante 

Este guia deve ser consultado logo no início do curso por todos 

os participantes. Tem informações sobre o curso, as disciplinas, 

o ambiente virtual, orientações de estudo, boas práticas de 

comunicação, método de avaliações, dicas de rotina de estudo, 

dentre outros. 

 

Minha sala de aula 

Local que dá acesso a interação por meio de fórum, chat e 

webconferência 

Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018 

Figura 16. Recursos para consulta frequente 

 

 

Como pode ser observado na figura 

ao lado, cada módulo do curso 

possui a seguinte estrutura: 

 

- Apresentação 

- Conhecimentos e Saberes 

- Casos com os assuntos 

relacionados e apresentados no 

formato de quebra-cabeça 

- Fundamentação Teórica 

- Materiais complementares 

- Fórum de discussões 

- Atividades para reflexão teoria e 

prática 

- Recuperação  Fonte: UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 

Figura 17. Estrutura dos módulos. Ex.: Ilha das Flores 
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A tecnologia auxilia no processo de aprendizagem fazendo com que o 

aluno passe por cada uma dessas estruturas numa sequência, ou seja, ao entrar pela 

primeira vez no módulo, o aluno vê somente o link da Apresentação. Após sua leitura, 

o link de “Conhecimento e Saberes” é liberado. O link do Fórum aparece somente se 

o aluno passou pelos textos de conteúdos anteriores e o link da Atividade só aparece 

se ele participou com postagem no fórum. Essa é dinâmica em todos os módulos e 

que é possibilitada pelo Ambiente Virtual tecnológico. 

Na figura anterior, ao clicar em “Apresentação” o aluno tem todas as 

orientações necessárias para poder dar início aos estudos da unidade de 

aprendizagem e por onde são sugeridos roteiros de estudo e objetivos de ensino. Veja 

o texto da apresentação do módulo “Ilha das Flores” na figura a seguir: 

 

Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018 

Figura 18. Orientações, roteiro de estudos e objetivos de ensino 

 

O aluno deve ler e apropriar-se dos conteúdos existentes, acessando cada 

link, ou textos que aparecem na cor azul na figura. O recurso dos hiperlink, sinônimo 

de link, são úteis à medida que auxilia ir de uma página da Web para outra em 

momentos oportunos, evitando interrupção de raciocínio de leitura de um texto, ou 

evitando poluição de muitos detalhes em determinadas áreas do texto.  
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Na mesma figura, destaca-se na primeira linha o caminho trilhado até o 

momento: Página Inicial / Meus módulos / Ilha das Flores / Apresentação. A qualquer 

momento pode-se retornar à Página Inicial, por exemplo, apenas clicando num desses 

itens, sem precisar ir voltando página por página. O mesmo raciocínio vale para a 

janela de Navegação onde aparecem todos os módulos. Ainda na janela de 

navegação reparem no triângulo ( ) que ao ser clicado, se transforma em ( ) e abre 

subitens, como em Ilha das Flores que tem os subitens Participantes e Geral. São 

recursos que facilitam chegar ao item desejado de maneira rápida. Ao clicar em 

Participantes, aparece uma lista de todos os participantes do grupo do aluno com 

informações de Nome, Cidade/Município, País e o último acesso ao curso: 

 

 

Fonte: https://www.unasus.unifesp.br/. São Paulo, SP, 2018 

Figura 19. Lista de participantes do curso 

Ainda referente à lista de participantes, é possível fazer alguns filtros de 

acordo com o interesse em ver os participantes com o seu papel atual (coordenadores, 

tutores, alunos, secretaria, alunos) ou por período de inatividade ao curso. O filtro 

também pode ser aplicado pelas iniciais dos nomes ou sobrenomes, sendo que o 

padrão é aparecerem “Todos” inicialmente. A listagem pode ser ordenada 

alfabeticamente clicando no nome das colunas (Nome/Sobrenome, Cidade/Município, 

País ou Último Acesso). Se clicar novamente, a ordenação se inverte.  

O layout do ambiente virtual foi elaborado considerando-se principalmente 

a usabilidade dos recursos e legibilidade dos textos considerando o contraste de cores 
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entre o plano de fundo e o texto; tamanho e a fonte de letras, harmonia de cores e 

que a navegação se aproximasse das páginas de portais web de grande acesso ou 

de redes sociais, visando à familiarização com sítios comumente utilizados por todos 

os públicos e utilizados de acordo com o perfil do aluno (TARCIA, 2015). 

O hipertexto é muito valorizado, permitindo ao aluno uma posição mais 

ativa, em que pode escolher as informações complementares que prefere acessar 

como: imagens, vídeos, infográficos, áudios, apresentação de slides, dentre outros,  

conforme exemplos abaixo: 

 

  

 
 

Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 

Figura 20. Recursos tecnológicos para aprendizagem de conteúdo do curso 

 

Como já mencionado, em cada Módulo, o aluno participa de um fórum para 

discutir e aprender com os colegas a respeito do conteúdo proposto.  
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Na imagem abaixo, no canto superior direito há uma caixa de texto em que 

se pode digitar um texto de interesse e ao pressionar o botão “Buscar no fórum”, serão 

listadas as mensagens postadas que contenham o texto procurado. É uma forma 

rápida de encontrar as falas sobre um assunto de interesse.  

 

 

Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 

Figura 21. Fórum de discussão em grupo 

 

 
Quando a quantidade de postagens aumenta as vezes pode ficar 

complicado a leitura e o acompanhamento das discussões. Mas há um recurso que 

pode auxiliar na organização das postagens. Na figura a seguir a ordem em que as 

postagens foram realizadas podem ser organizadas começando pela mais antiga ou 

pelas mais recentes ou listar pelas respostas de quem respondeu a quem, ou ainda 

aninhá-las, segue abaixo o exemplo: 

Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 

Figura 22. Recurso de ordenação das postagens em fórum 
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Para postar uma resposta existe o link “Responder” no canto inferior direito 

da tela que ao clicar nesse link aparece a tela como na figura a seguir. Existe um editor 

de texto para a digitação que aceita textos, imagens, arquivos e vídeos. Ao finalizar a 

edição da mensagem existe o botão “Enviar mensagem ao Fórum”. 

Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 

Figura 23. Enviando mensagem ao fórum 

 

Após participar dos fóruns, o aluno pode realizar a atividade do módulo, 

que é avaliativa e que pode ser uma atividade objetiva como um questionário, ou uma 

atividade reflexiva que envolve o envio de um texto elaborado pelo aluno sobre um 

determinado assunto, e que tem prazo de entrega. 

Nesta 14ª edição do curso, foram implementadas algumas inovações 

tecnológicas envolvendo equipe multidisciplinar e multiprofissional junto aos 

coordenadores do Curso. Trata-se de atividades interativas com o intuito de promover 

um maior envolvimento dos alunos com o conteúdo, estimulando e fortalecendo um 

olhar sistêmico para a prática profissional e melhorias dos processos de trabalho 

(UNA-SUS/UNIFESP, 2017a). As inovações estão descritas a seguir. 

No módulo de Cachoeira da Serra, por exemplo o aluno encontra o recurso 

tecnológico “Manejo de Filas na Atenção Básica” que é uma atividade de estudo 

interativo que possibilita o aluno a refletir e fazer escolhas para lidar com as filas no 

atendimento da atenção básica e dessa forma vivenciar diferentes desfechos 

dependendo das escolhas realizadas. Essa atividade possibilita ao aluno relacionar o 

conteúdo estudado com sua prática profissional e visualizar melhorias para o seu local 

de trabalho. Na figura a seguir tem-se a tela desse recurso. 
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Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 
 

Figura 24. Estudo Interativo “Manejo de Filas na Atenção Básica” 

 

Os eventos virtuais foram construídos com uma proposta complementar de 

interação no Ambiente Virtual e são abordados em três momentos do curso. Os 

eventos virtuais envolvem recursos de áudios, vídeos e atividades com games. Seu 

objetivo principal é estimular e fortalecer o olhar sistêmico para o cuidado e 

intervenção à territórios, famílias e sujeitos. O aluno escuta um áudio, reflete sobre os 

questionamentos e toma decisões, que o levam a outros cenários e situações (UNA-

SUS/UNIFESP, 2017a).  

O Evento Virtual 1 aborda o território e apresenta o caso do Sr. Moacir que 

mora numa Kombi. O caso é apresentado por meio da rádio “Cachoeira da Serra”, um 

áudio cuidadosamente construído pela Coordenação do curso com colaboração dos 

tutores (Figura 25). O acesso a esse áudio é de acesso livre e está disponível na 

Biblioteca Virtual da página da UNA-SUS/UNIFESP ou por este endereço eletrônico: 

https://www.youtube.com/watch?v=zIRtpzMFPMo 

 
Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018.   

Figura 25. Rádio Cachoeira da Serra 

https://www.youtube.com/watch?v=zIRtpzMFPMo
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O Evento Virtual 2 favorece a compreensão e importância da abordagem 

familiar (olhar sistêmico, tipos de famílias, estrutura familiar, dinâmica familiar e, 

conferência familiar) que foi construído na lógica e formato de game, por meio de uma 

áudio-novela e inclui diferentes tomadas de decisão (UNA-SUS, 2017a). 

O Evento Virtual 3 trabalha na perspectiva do médico com os cuidados para 

o paciente, aborda o método clínico centrado na pessoa (UNA-SUS, 2017a). 

Os eventos virtuais interativos ilustrados abaixo são de acesso livre e estão 

disponibilizados na página da UNA-SUS/UNIFESP ou por este endereço eletrônico: 

https://www.unasus.unifesp.br/index.php/biblioteca/646-conteudos-interativos 

 

 
 

Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 
 

Figura 26. Eventos Virtuais: estudo interativo 

 

O Projeto de Intervenção por sua vez, surge a partir da observação de um 

problema da realidade local ou território de atuação do aluno/profissional da saúde e 

que precisa de solução. A elaboração do projeto de intervenção convoca os autores a 

saírem da situação de acomodação vivenciada diariamente e os faz refletirem acerca 

de propostas efetivas que resolvam o problema. Dessa forma, o Projeto de 

Intervenção nasce da percepção e detecção de um problema e tem como função a 

possibilidade de transformação da realidade (UNA-SUS/UNIFESP, 2017a). 

Para auxiliar o aluno na identificação do problema a ser abordado no 

Projeto de Intervenção, o curso oferece a metodologia da Árvore de Problemas, que 

https://www.unasus.unifesp.br/index.php/biblioteca/646-conteudos-interativos
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foi desenvolvida utilizando-se da tecnologia H5P18, que permite clicar e arrastar 

blocos, conforme figuras a seguir. Essa metodologia auxilia na definição do problema 

enfocando em suas verdadeiras causas, e não na minimização de suas 

consequências ou efeitos (SALVADOR et al., 2018). 

 

 

Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 

Figura 27. Metodologia da Árvore de Problema 

 

 

Ferramenta de elaboração do PI 

 

A “Ferramenta de elaboração do PI” é um recurso tecnológico desenvolvido 

para auxiliar no processo de desenvolvimento do Projeto de Intervenção.  

No desenvolvimento do PI o aluno dialoga com a sua prática profissional a 

partir dos estudos e reflexões teóricas geradas no ambiente virtual do curso e com 

mediação do tutor/orientador. Essa ferramenta auxilia nesse diálogo. 

A ferramenta possui uma interface para o tutor fazer a gerência dos projetos 

de todos os alunos de seu grupo. Pela figura a seguir, cada linha pertence a um aluno 

e as colunas são os blocos que representam a estrutura do projeto: Problema, 

Resumo, Áreas temáticas, palavras-chave, Introdução, Objetivos, Método e 

                                                 
18 H5P –  É um plugin de código aberto, abreviatura de HTML5 Package, que facilita o desenvolvimento 

de conteúdos interativos no Moodle. É acessível para tecnologias móveis. 
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Referências. A estrutura de blocos é configurável, ou seja, é possível criar mais ou 

menos blocos e com nomes diferentes.  

Além disso, o tutor tem uma visualização geral do andamento do projeto de 

cada aluno, conforme informa as porcentagens de finalização para cada bloco, que 

ao ser informado 100% o aluno não o edita mais. A figura demonstra esse recurso. 

 

 
Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 

Figura 28. Interface do Tutor/Orientador para gerência dos Projetos 

 

 

A interface do aluno contém os blocos editáveis e que o tutor também pode 

editar. Cada bloco possui as funcionalidades de um editor de texto que também 

permite a inserção de imagens e tabelas. Com uma combinação de teclas (clique-

segura-arraste) no canto inferior direito, os blocos podem ser aumentados de tamanho 

para facilitar a digitação e a visualização do texto. 

Quando o aluno finaliza a digitação de um bloco, envia para a análise do 

tutor e a ferramenta avisa o tutor por meio do envio de uma mensagem por e-mail. O 

aluno não consegue mais editar seu projeto enquanto o tutor estiver fazendo a análise. 

O tutor por sua vez, faz a leitura, análise, recomendações de melhorias se for o caso, 

e devolve a edição do projeto para o aluno dar prosseguimento. 

Além disso, a ferramenta permite ao aluno e ao tutor trocarem mensagens 

curtas. A interface de digitação está exemplificada na figura a seguir. 
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Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 

Figura 29. Interface do Aluno e Tutor/Orientador para digitação do PI.  

 

 

Para melhor conhecer os recursos dessa ferramenta, a Coordenação 

produziu dois vídeos no formato de tutorial, um na versão para uso do aluno e outro 

para o uso do tutor/orientador. Cada vídeo foi elaborado com detalhes para que o 

entendimento do uso dessa ferramenta se desse da melhor maneira. 

O acesso a esses vídeos é livre e está disponibilizado na Biblioteca Virtual 

da página principal da UNA-SUS/UNIFESP no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.unasus.unifesp.br/index.php/biblioteca/640-videos. 

  

https://www.unasus.unifesp.br/index.php/biblioteca/640-videos
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Destaca-se que no ambiente virtual existe a área “Interação da equipe”, na 

qual o aluno não tem acesso. Trata-se de uma área com fóruns específicos em que 

as equipes da coordenação, de tutores, da secretaria, suporte e de técnicos podem 

interagir e onde são postados comunicados, orientações, dúvidas e soluções. 

Fonte: http://www.unasus.unifesp.br São Paulo, SP, 2018. 

 

Figura 30. Área de Interação da equipe UNA-SUS/UNIFESP 

  

 

A partir  da descrição realizada do Ambiente Virtual de Aprendizagem do 

curso, é possível ter uma visão de sua estrutura didática e dos materiais desenvolvidos 

especialmente para os conteúdos e para a sua disponibilização aos alunos e tutores. 

Os recursos tecnológicos disponibilizados para o processo de ensino e aprendizagem, 

e neste sentindo ressaltam-se os áudios e os games interativos, as áreas de interação 

dos participantes, bem como o cuidado com a interface, com o design e navegação a 

fim de que os processos pedagógicos ocorram de forma eficiente e eficaz. 
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4.3.2 Participantes da pesquisa qualitativa 

Como descrito anteriormente, a pesquisa qualitativa foi realizada por meio 

dos grupos focais, participaram deste estudo 9 alunos, 11 tutores e 8 coordenadores. 

O critério de inclusão considerou os alunos que estivessem participando da 

14ª edição do curso, com a situação acadêmica ativa, que estivessem acessando o 

ambiente virtual, e que, assim como os tutores e coordenadores assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). O critério para a exclusão foi para 

os alunos que não estavam mais frequentando o curso, seja porque abandonaram ou 

desistiram do mesmo e da mesma forma com os tutores e coordenadores, que não 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os mesmos recursos tecnológicos e funcionalidades do AVA são utilizados 

pelos diferentes participantes dos grupos, mas cada qual possui processos e 

necessidades diferentes. Por esse motivo justifica-se a participação de alunos, tutores 

e coordenadores devido ao objetivo do estudo ser a percepção desses atores quanto 

ao uso dos recursos tecnológicos do ambiente virtual e nesse caso os três grupos 

utilizam o mesmo ambiente. 

Os processos de trabalho dos tutores e coordenadores bem como as 

rotinas e responsabilidades dos alunos que participaram dos grupos focais seguem 

como de todos os alunos, tutores e coordenadores já mencionados e constantes nas 

páginas 79 a 84 no capítulo Resultados e Discussões. 

 

4.3.3 Coleta de dados qualitativos – Grupos Focais 

Para identificar a percepção de alunos, tutores e coordenadores quanto às 

facilidades, dificuldades e necessidades dos recursos tecnológicos do curso, foram 

realizadas três reuniões de grupos focais, uma reunião com cada grupo. 

O Grupo Focal, de acordo com os autores Powell e Single (1996) é “um 

conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e 

comentar um tema, que é o objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal” 

(POWELL, SINGLE, 1996, p.499).  
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Segundo Gatti (2005), a técnica de grupo focal pode ser utilizada para 

entender diferentes percepções, atitudes e comportamentos acerca de um fato, 

prática, produto ou serviço.  Como se fosse uma entrevista de grupo, mas com a 

diferença de que não ficam se alternando perguntas do pesquisador com as respostas 

dos participantes (ALENCAR, et.al, 2016). 

Conforme Kind (2004), os grupos focais devem ser utilizados quando as 

interações podem gerar ideias novas, mais interessantes ou originais; ou quando 

participantes homogêneos podem facilitar suas reflexões, e também incitar opiniões 

contrárias; ou ainda quando o tema pode ser discutido por todos os participantes.  

Deve-se ter em mente que mesmo que a opinião de um participante não 

seja compartilhada por todos, para efeito de análise e interpretação dos resultados, 

ela é referida como do grupo (ALENCAR et al., 2016). 

 
Descrição do processo de desenvolvimento dos grupos focais 

 

Para a formação dos grupos focais, foram enviados convites por e-mails, 

aos alunos e tutores do CESF14 (os convites encontram-se no Apêndice A). O convite 

para os coordenadores foi feito verbalmente em uma das reuniões que ocorre 

semanalmente. Obteve-se a participação de 9 alunos, 11 tutores e 8 coordenadores. 

Consideram-se satisfatórios os números de participantes em cada grupo, pois 

conforme menciona Trad (2009), o número de participantes em grupos focais varia de 

6 a 15 participantes e o autor Debus (1988) relata de 8 a 10 participantes. 

Por se tratar de um curso a distância, enfrentou-se a dificuldade de contar 

com a presença física dos alunos e tutores exclusivamente para participar 

presencialmente dos grupos focais. Dessa forma, estrategicamente, as reuniões de 

grupos focais foram programadas para serem realizadas nos mesmos dias em que 

ocorreram encontros presenciais programados pela Coordenação do curso, ou seja, 

as reuniões com alunos e tutores ocorreram nos dias 02/03/2018 e 13/04/2018 

respectivamente. Ambas reuniões foram realizadas na primeira hora do dia, às 8h, 

antes do início das atividades do curso. 

A reunião com os coordenadores do curso foi agendada de modo a 

aproveitar o dia de reunião presencial da Coordenação do Curso que ocorre 
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semanalmente, tendo acontecido no dia 18/04/2018 às 8h, antes do início das 

atividades regulares dos coordenadores. 

A síntese da realização dos grupos focais consta na tabela a seguir: 

 
Tabela 1. Grupos focais realizados para a pesquisa 

Grupo Participantes Dia Duração 

Alunos 9 02/03/2018 50 minutos 
Tutores 11 13/04/2018 53 minutos 
Coordenadores 8 18/04/2018 60 minutos 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018 

A duração das reuniões foi adequada e satisfatória, pois foram 

contempladas nas falas, o critério de esgotamento do assunto. 

As reuniões ocorreram em instalações da UNIFESP (campus São Paulo e 

Reitoria) com a participação dos convidados, do moderador e de um observador. 

Segundo Kind (2004), o observador assume papel importante na validação da 

investigação que utiliza esse procedimento e na análise da rede de interações 

presentes durante o processo grupal. Cabe a ele o registro de comunicações não-

verbais, linguagem, atitudes, preocupações e ordem de respostas que seja 

considerada importante. 

A moderação dos grupos focais foi feita por uma convidada da 

pesquisadora com conhecimento tanto teórico quanto prático sobre a realização de 

grupos focais. A moderadora seguiu o roteiro para a condução da reunião (Apêndice 

B). Iniciou as reuniões se apresentando, apresentando a pesquisadora, explicou sobre 

a proposta e objetivos da pesquisa, esclareceu acerca da necessidade de gravação 

da conversa e solicitou a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Foram utilizados dois aparelhos celulares com recurso de gravador e uma 

câmera de vídeo de um notebook. Todos os participantes consentiram a gravação de 

suas vozes e imagem e assinaram o TCLE, ficando todos com uma via.  

Conforme Kind (2004) o moderador deve manter a interação do grupo por 

todo o tempo da reunião com a finalidade de obter os dados acerca do tema da 

pesquisa. No caso, a moderadora proporcionou uma atmosfera favorável ao debate, 

promoveu a participação e a fala de todos os participantes.  

No encerramento houve agradecimentos e abertura para eventuais 

esclarecimentos. 
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Para conhecer o perfil dos participantes dos grupos focais, foi utilizado um 

questionário com perguntas de dados sócio-demográficos tais como gênero, faixa 

etária, estado civil, formação etc e dados sobre conhecimento de informática e o uso 

da Internet (Apêndice C). Os dados dos questionários foram tabulados em planilha 

Excel, a partir da qual foi possível elaborar gráficos e tabelas. 

A coleta de dados desta etapa do percurso metodológico foi realizada para 

atender o terceiro objetivo específico desta pesquisa,  a saber: descrever os 

processos de trabalho, rotinas e responsabilidades. Para este fim, a autora baseou-

se no Ambiente Virtual e em sua experiência profissional de oito anos no curso. 

Finalmente, a coleta de dados para atender o quarto objetivo específico da 

pesquisa “identificar os recursos tecnológicos utilizados no curso”, foi realizada no 

Ambiente Virtual do curso por onde foi feita navegação nos nove módulos e mais os 

módulos da Ambientação e Casos Desafios do curso. Em cada módulo foram 

levantados os recursos tecnológicos utilizados nos processos educativos e 

identificados com nome, funcionalidade, participante que utiliza e como utiliza o 

recurso. Cada dado foi inserido em colunas diferentes de planilha eletrônica. 

Posteriormente os dados foram classificados alfabeticamente pelo nome do recurso. 

4.3.4 Análise dos dados qualitativos 

Após a realização das reuniões dos grupos focais, deu-se início a análise 

dos dados. Os dados foram analisados com base na análise de conteúdo, que é 

definida por Bardin como sendo:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens (BARDIN, 1977, p.42).  

 

Trata-se da análise dos registros das falas elaborado após as reuniões e 

transcritos pelo pesquisador. Essa técnica de análise exige muita dedicação do 

pesquisador, como menciona os autores Freitas, Cunha e Moscarola (1997) a análise 

de conteúdo é uma técnica refinada: 
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[...] que exige do pesquisador, disciplina, dedicação, paciência e tempo. Faz-
se necessário também, certo grau de intuição, imaginação e criatividade, 
sobretudo na definição das categorias de análise. Jamais esquecendo, do 
rigor e da ética, que são fatores essenciais (FREITAS, CUNHA, & 
MOSCAROLA, 1997). 
 

A análise de conteúdo desta pesquisa foi realizada seguindo as 3 fases 

recomendadas por Bardin (1977): pré análise; exploração do material e tratamento 

dos resultados; inferência e interpretação.  

A pré análise é a fase da organização e leitura de todo o material, 

sistematizando as ideias iniciais (Bardin, 1977). No caso de grupo focal, todas as 

gravações feitas durantes as reuniões foram transcritas para a leitura e inseridas em 

planilha eletrônica MS-Excell®, que fornece recursos de ordenação, filtragem, 

cálculos, que facilitaram a organização dos dados e favoreceram a análise. As falas 

de cada grupo foram inseridas na coluna A de planilhas diferentes com o intuito de 

que cada grupo fosse analisado separadamente. A esta coluna da planilha deu-se o 

nome de Unidade de Contexto.  

Para Franco (2005), Unidade de Contexto é a parte mais ampla do 

conteúdo a ser analisado e deve ser considerada e tratada como a unidade básica 

para a compreensão da codificação da Unidade de Registro. Unidade de Registro por 

sua vez é a menor parte do conteúdo, que pode ser representada por palavras, frases 

ou parágrafos (FRANCO, 2005) e que vão ao encontro das questões norteadoras da 

pesquisa. 

Dessa forma, houve a exploração do material em que aconteceu a 

codificação, que segundo Bardin (1977) corresponde a transformação do dado bruto 

que por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do 

conteúdo. Em termos práticos, o texto das falas (Unidade de Contexto) foi recortado 

em unidades de registros (termos significativos para a pesquisa) e para preservar o 

anonimato dos participantes, no início de cada fala foi inserido os termos “Ax”, “Tx” e 

“Cx” onde A significa alunos, T significa tutores e C coordenadores e x é um número 

que identifica uma mesma pessoa na fala;  

A partir das planilhas eletrônicas, com registros específicos dos grupos de 

Alunos, Tutores e Coordenadores, todas as falas foram lidas diversas vezes com 

atenção aos textos que iam ao encontro da resposta para o objetivo específico desta 
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pesquisa que é “Identificar as facilidades, dificuldades e necessidades de alunos, 

tutores e coordenadores a respeito dos recursos tecnológicos do curso”.  

Ao encontrar textos significativos para a pesquisa, eles foram copiados e 

inseridos na coluna B que foi intitulada “Unidades de Registros”, como já mencionado 

por Franco (2005) é a menor parte do conteúdo. 

A mesma autora afirma que para obter respostas às questões norteadoras 

da pesquisa é necessário fazer um delineamento de pesquisa, um plano para coletar 

e analisar dados. A autora acredita que “fazer um bom plano de pesquisa garante que 

teoria, coleta, análise e interpretação de dados estejam integrados” (FRANCO, 2005,  

p.33).  

Uma Unidade de Contexto pode gerar mais de uma unidade de registro, ou 

seja, foram encontradas abordagens diferentes numa mesma fala que eram 

relevantes para pesquisa. Dessa forma os trechos distintos foram colocados em linhas 

distintas na coluna B. 

Após levantadas todas as unidades de registros, foi feita a análise de cada 

uma delas a fim de identificar qual a referência de uma situação de Facilidade, 

Dificuldade ou Necessidade a respeito dos recursos e dessa forma foram utilizadas 

as iniciais F, D e N respectivamente para cada situação e foram inseridas na coluna 

C. 

A análise de conteúdo compõe diversas modalidades, dentre elas a análise 

temática, a escolhida por este estudo, que segundo Bardin (1977, p. 105), “Fazer uma 

análise temática, consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido”. 

Após definidas as Unidades de Análise partiu-se para a definição das 

categorias, que Franco (2005) considera ser o ponto crucial da análise de conteúdo. 

Ela consiste na classificação de elementos inseridos em um conjunto e que podem 

ser agrupados por analogias, por critérios definidos. 

Na fase de interpretação dos dados, Câmara (2013) enfatiza que é 

necessário o pesquisador voltar atentamente aos marcos teóricos pertinentes à 

investigação, pois o sentido à interpretação se dará com a relação que se fizer entre 

os dados obtidos e a fundamentação teórica. “As interpretações a que levam as 

inferências serão sempre no sentido de buscar o que se esconde sob a aparente 
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realidade, o que significa verdadeiramente o discurso enunciado, o que querem dizer, 

em profundidade, certas afirmações, aparentemente superficiais” (CAMARA, 2013, 

p.189) 

Na interpretação dos dados a pesquisadora percebeu que os 

apontamentos não se referiam somente aos recursos tecnológicos, mas a outros 

temas que eram relevantes para o aperfeiçoamento do curso. Dessa forma, além do 

tema principal “Recursos Tecnológicos”, emergiram mais três núcleos temáticos: 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, Processos de Ensino e Aprendizagem, e “Outros 

temas”, neste último englobam assuntos não enfocados por esta pesquisa. Dessa 

forma, para cada fala, foi identificado o núcleo temático e essa informação foi inserida 

na coluna D da planilha. 

A planilha eletrônica foi um recurso essencial para a organização da análise 

de conteúdo. Nesse ponto da análise foi possível filtrar por núcleos temáticos, o que 

veio facilitar a visão geral dos agrupamentos e por conseguinte uma reflexão sobre 

possíveis subagrupamentos que dariam origem às categorias e subcategorias, 

descritas a seguir: 

Identificação das categorias: Bardin (1977, p.117) define a categorização 

como sendo: 

[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo 
analogia, com critérios previamente definidos.”...”O critério de categorização 
pode ser semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que 
significam ansiedade, ficam agrupados na categoria ansiedade, enquanto 
que os que significam a descontração, ficam agrupados sob o título conceitual 
descontração) (BARDIN, 1977, p.117). 

 

As categorias e subcategorias emergiram por meio de um processo de 

agrupamentos e reagrupamentos das unidades de registros, que em momentos de 

releituras e reanálises, foram sendo definidas. 

À medida que as unidades de registros continham apontamentos comuns 

para um mesmo assunto ou que eram relevantes para os processos educativos do 

curso, foram sendo agrupadas e receberam um nome de categoria que abrangia o 

assunto abordado. A categoria foi inserida na coluna E da planilha. 

 

Identificação das subcategorias: Um olhar mais atento às unidades de 

registro e às categorias formadas, observou-se que haviam referências muito 
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específicas que eram muito relevantes para os resultados desta pesquisa e que 

deixaram de aparecer quando foram categorizadas.  

Dessa forma, foi feita uma reanálise dos apontamentos específicos e 

emergiram as subcategorias, que por sua vez foram novamente agrupadas,  

categorizadas e nomeadas. 

No apêndice G constam as planilhas de alunos, tutores e coordenadores 

contendo as transcrições das reuniões dos grupos focais. Nas mesmas planilhas 

encontram-se os núcleos temáticos, categorias e subcategorias que emergiram da 

análise de conteúdo bem como as indicações de facilidades, dificuldades e 

necessidades sobre os recursos. No capítulo Resultados e Discussões, discute-se 

sobre os achados desta investigação. 

4.4 Aspectos Éticos 

Foram tomados todos os cuidados em relação às questões éticas para 

obtenção dos dados desta pesquisa. A pesquisa de campo, com os grupos focais foi 

realizada após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Anexo 1. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi cuidadosamente 

elaborado com a explicitação do objetivo da pesquisa e a participação foi totalmente 

voluntária após o recebimento de convite por e-mail. Cada participante recebeu duas 

vias do termo, uma foi assinada e devolvida para a pesquisadora e a outra ficou com 

o participante. O TCLE está disponível no Anexo 2. 

Para a pesquisa em Banco de dados, os nomes dos participantes não 

foram considerados e permanecem no anonimato. No Apêndice D, encontra-se a 

autorização de acesso aos Bancos de Dados da UNA-SUS/UNIFESP, pelo 

responsável Institucional. 

4.5 Análise de Risco e Benefício 

A Resolução nº 510 de 07/04/2016 do Conselho Nacional de Saúde 

menciona sobre o risco à dignidade da pessoa humana a “possibilidade de danos à 

dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser 

humano, em qualquer fase de uma pesquisa e dela decorrente”. 
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Sobre o que menciona a resolução, esta pesquisa não ofereceu riscos aos 

envolvidos, uma vez que apresenta subsídios científicos que a justificam, além de 

considerar que a melhoria nos processos educativos por meio dos recursos 

tecnológicos, na percepção de quem os utiliza, não poderia ser obtido por outro meio 

a não ser pela técnica da entrevista. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O presente capítulo organiza os resultados da seguinte forma: 
 

 
 

Para o melhor entendimento dos resultados quantitativos e qualitativos, foi 

necessário conhecer as rotinas e responsabilidades dos Alunos, bem como os 

processos de trabalho e responsabilidades dos Tutores e Coordenadores e também 

como utilizaram os recursos tecnológicos do Ambiente Virtual. A descrição de tais 

rotinas e responsabilidades está apresentada a seguir. 

5.1 Rotina e responsabilidades dos Alunos 

Existem atividades de início do curso e outras rotineiras que o aluno deve 

cumprir durante todo o processo. No início,  ele deve ler na íntegra o Guia do 

Participante para conhecer as regras do curso e todas as orientações de como 

proceder em relação ao desenvolvimento do curso. É essencial ter acesso e 

acompanhar o cronograma para se organizar em relação aos períodos dos Módulos, 

das atividades e dos Encontros Presenciais. 

O aluno deve ainda navegar no Ambiente Virtual para conhecer os recursos 

disponibilizados e participar ativamente do módulo da Ambientação, no qual poderá 

vivenciar a experiência de um curso virtual logo no início do curso. Ainda na 

Ambientação, ele  fará seu primeiro contato com o tutor e seus colegas de grupo, por 

meio do recurso de fórum, e terá a oportunidade de se apresentar colocando uma foto 

e escrevendo um pequeno parágrafo sobre o seu perfil e atuação profissional. 
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Finalizada a Ambientação, espera-se que o aluno esteja apto a navegar 

pelo Ambiente Virtual, tenha conhecido sobre as regras de avaliação do curso e 

aprendido sobre as boas práticas e sobre os recursos da plataforma, além de ter 

interagido com o tutor e seus colegas de grupo. 

Para dar conta da leitura e das atividades propostas, o aluno deve acessar 

o ambiente do curso, no mínimo, três vezes por semana, mas o ideal é acessar todos 

os dias para acompanhar as discussões. 

Em sua rotina de acesso ao curso, o aluno deve verificar as mensagens e 

respondê-las, consultar o quadro de avisos do curso e então acessar o módulo que 

está ativo e iniciar a leitura clicando no link da Apresentação, para conhecer os 

objetivos e detalhes do que será abordado no módulo. O próximo item de leitura é o 

de “Conhecimentos e Saberes”, cujo link de acesso ficará disponível somente se foi 

feita a leitura da Apresentação. Na sequência ficarão disponíveis para o seu acesso, 

os conteúdos teóricos como da Fundamentação Teórica e de Materiais 

Complementares. O aluno precisa ler e apropriar-se dos conteúdos. Em seguida, deve 

clicar no link Fórum, que existe em cada módulo e fazer a leitura das postagens, refletir 

sobre tudo que leu e participar da discussão postando mensagens que contribuam 

com o grupo, sempre de modo colaborativo e respeitoso, conforme orientado no Guia 

do Participante.  

Tendo dúvidas a respeito do conteúdo ou do ambiente virtual, o aluno pode 

se reportar ao tutor. Ele deve realizar a atividade do módulo, que pode ser um 

questionário on-line de múltipla escolha, a elaboração e envio de um texto, participar 

de um game educativo, uma webconferência ou qualquer outra atividade avaliativa 

proposta no módulo, e deve sempre atentar-se aos prazos. 

O aluno também é orientado a acompanhar suas notas com frequência por 

meio do “Monitoramento de participação nas unidades” que pode ser acessado pelo 

Menu Secretaria on-line. Ele verifica os critérios de avaliação no Guia do Participante 

e caso não tenha alcançado média mínima seis para aprovação no Módulo ou se 

perdeu os prazos de realização de tarefas, a orientação é para ele entrar em contato 

com seu tutor e ficar atendo aos períodos de recuperação, que normalmente 

acontecem um módulo à frente do atual.  

Cabe ainda ao aluno realizar todas as atividades propostas no curso e 

participar de todas as webconferências e Encontros Presenciais, previamente 

agendados. Antes das webconferências, é importante que o aluno estude o tema que 
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será abordado e certifique-se que a webcam, microfone e conexão com a Internet 

estão funcionando perfeitamente.  

Chegando à época do desenvolvimento do Projeto de Intervenção, o aluno 

deve desenvolvê-lo individualmente e deve ser um projeto original, sob a orientação 

do tutor. Ele utilizará uma ferramenta tecnológica desenvolvida especialmente para 

auxiliar nesse processo e que está disponível no Ambiente Virtual, denominada 

“Ferramenta para elaboração do PI”. Ao final do curso, os alunos participam de uma 

avaliação e apresentam o Projeto de Intervenção em um encontro presencial. 

Após o encontro presencial, os alunos consultam sua situação acadêmica 

pelo “Monitoramento de participação nas unidades”. Se aprovado, conseguirá emitir 

declaração de conclusão pela PROEC/UNIFESP19 no prazo de vinte dias. O 

certificado e histórico são retirados na secretaria do curso em 180 dias. 

5.2 Processo de trabalho e responsabilidades dos Tutores 

O tutor tem um papel importante no curso, cabendo a ele, por meio de suas 

interações, articular as reflexões teóricas com a prática profissional do aluno e que 

utilizando-se da problematização da prática profissional, o aluno consiga refletir sobre 

mudanças efetivas que possam qualificar suas ações e o atendimento à população 

(TARCIA et al., 2014). 

Os 28 tutores da 14ª edição do curso assumem dois papéis: de tutor e de 

orientador no processo de desenvolvimento do Projeto de Intervenção. 

Antes do início do curso, o tutor deve navegar no ambiente virtual para 

conhecê-lo e se apropriar do conteúdo e ler o Guia do Participante, conhecer o 

cronograma do curso e os demais materiais da área da secretaria on-line. É importante 

que o tutor coloque uma foto em seu perfil e escreva uma breve descrição sobre sua 

pessoa, sua formação e experiência profissional. Ele deve  acessar o primeiro módulo, 

que é da Ambientação, apropriar-se do conteúdo e realizar o exercício. Ele deve abrir 

um tópico em dois fóruns no módulo da Ambientação ao Moodle, a saber: 

Apresentação pessoal e troca de experiências de trabalho e de vida e Tira dúvidas do 

módulo da Ambientação. 

                                                 
19 PROEC/UNIFESP - Declaração de conclusão de curso: http://www.unifesp.br/reitoria/proex/pos-
graduacao/informacoes-ao-aluno/emissao-de-documentos/declaracao-de-conclusao-de-curso  

http://www.unifesp.br/reitoria/proex/pos-graduacao/informacoes-ao-aluno/emissao-de-documentos/declaracao-de-conclusao-de-curso
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/pos-graduacao/informacoes-ao-aluno/emissao-de-documentos/declaracao-de-conclusao-de-curso
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Após o início do curso, o tutor deve acompanhar diariamente a entrada dos 

alunos no curso, entrar nos fóruns previamente criados por ele, ler todas as 

mensagens postadas pelos alunos, respondê-las e incentivar os demais a 

participarem também. Ele deve solicitar aos alunos que insiram uma foto em seu perfil 

e escrevam uma breve descrição pessoal e profissional. Outro compromisso periódico 

do tutor é participar dos fóruns com a Coordenação, em área de interação da equipe 

do curso e verificar sempre o quadro de avisos. 

Antes do início de um novo módulo, o tutor precisa acessar, apropriar-se 

do conteúdo e interagir com o coordenador de tutoria e os demais tutores, por meio 

do fórum de interação da equipe de tutores e coordenadores, para discutir as 

estratégias de ensino que serão utilizadas. Ele deve também abrir o tópico no fórum 

do módulo, iniciando a discussão do tema e incentivando todos alunos do grupo a 

participarem. 

No período de desenvolvimento do Projeto de Intervenção, o tutor assume 

o papel de orientador e por meio da “Ferramenta para elaboração do PI”, orienta os 

alunos no processo de desenvolvimento do projeto. Ele deve ficar atento às dúvidas 

dos alunos e respondê-las prontamente. Se tiver problemas para responder a dúvida 

do aluno, o tutor deve reportá-la no fórum da Coordenação, mas nunca deixar o aluno 

sem resposta. 

Outra responsabilidade da tutoria é acompanhar o percurso formativo de 

seus alunos, consultar as notas pelo “Monitoramento de participação das unidades” e 

verificar se há necessidade do aluno fazer recuperação e acompanhá-lo nesse 

processo, se for o caso. Também deve ficar atento nas ausências dos alunos no 

ambiente virtual e tentar fazê-lo retornar no ponto que parou e auxiliá-lo no retorno.   

O tutor precisa ter o compromisso de participar de reuniões periódicas com 

a Coordenação pedagógica, seja virtual ou presencialmente, bem como fazer 

webconferências com seus alunos com o propósito de discutir o conteúdo dos 

módulos, tirar dúvidas, até mesmo para aproximação e fortalecimento dos vínculos 

com seus alunos. 

Para a webconferência com os alunos, o tutor deve preparar uma 

apresentação pelo programa PowerPoint® e agendar a reunião pelo aplicativo 

desenvolvido para esse fim, no qual é acompanhado pela equipe de suporte que 

estará disponível durante a webconferência para auxiliar nos eventuais problemas 

técnicos que vierem a ocorrer. 
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Até o final do curso o tutor deve garantir junto aos seus alunos, que os 

projetos de intervenção sejam finalizados para que no último encontro presencial, os 

alunos possam apresentá-los no formato de pôster ou de roda de conversa, no 

encontro presencial. 

Também é de responsabilidade dos tutores que todas as notas estejam 

lançadas até o final do curso, no “Monitoramento de participação das unidades”.  

 

5.3 Processo de trabalho e responsabilidades dos Coordenadores 

Os 12 coordenadores participantes do Projeto UNA-SUS/UNIFESP, se 

reúnem semanalmente para discutir assuntos gerais e específicos do curso 

relacionados ao desempenho dos alunos e dos tutores. Tem sob suas 

responsabilidades analisar e estudar atualizações de conteúdos do curso, participar 

de fóruns, reuniões periódicas presenciais ou por webconferência com os membros 

da Rede UNA-SUS, reuniões pedagógicas e formativas com os tutores e solucionar 

problemas de ordem administrativa e técnica. 

As Coordenações Geral e Adjunta/Executiva fazem a gestão do curso e a 

interlocução junto à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 

(SGTES/MS) e com os gestores Estaduais e Municipais de Saúde. 

As Coordenações do Curso, Pedagógica e a de Educação a Distância, são 

responsáveis pelo Projeto de Intervenção, cuidam do Projeto Pedagógico o qual 

direciona todas as atividades dos profissionais envolvidos ao longo dos processos de 

produção do curso. No acompanhamento do curso, têm um olhar mais cuidadoso em 

verificar se os objetivos educacionais estão sendo atingidos. E suas posturas devem 

ser para uma gestão proativa, reflexiva, eficaz, versátil e ao mesmo tempo crítica 

(PEDROTTI, PIANEZZER, 2016). 

Está sob a responsabilidade da Coordenação de Produção a montagem 

gráfica do curso no ambiente virtual. Essa coordenação organiza os trabalhos de 

profissionais como web designers, ilustradores, diagramadores, revisores e 

desenhistas instrucionais. De modo geral, o desenhista instrucional dialoga com a 

equipe de produção gráfica, equipe de tecnologia e os autores, procurando a melhor 

estratégia para adequação dos conteúdos considerando as mídias e recursos 

tecnológicos a serem utilizados no curso. Também é sua responsabilidade testar cada 
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recurso disponibilizado no ambiente virtual antes de liberar para o acesso, configurar 

os prazos de abertura e encerramento de atividades, verificar se o layout e a 

navegação facilitam a fluidez nos processos educativos.  

A Coordenação de Tecnologia por sua vez é responsável em disponibilizar 

a infraestrutura necessária para acomodar o curso virtual, bem como suprir as 

necessidades tecnológicas que venham a surgir pelas demandas pedagógicas e de 

produção. É responsável também em desenvolver e manter o sistema de 

gerenciamento de dados acadêmicos dos alunos, dos processos seletivos, 

monitoramento dos bancos de dados e dos serviços de aplicações web, inserção de 

alunos, tutores e coordenadores e equipe técnica no ambiente virtual bem como fazer 

as configurações necessárias de acesso ao curso, visando a segurança do ambiente 

virtual. 

Cabe à Coordenação de Tutoria acessar o ambiente virtual diariamente, 

ver o quadro de avisos, verificar as mensagens na Área de Interação da equipe e 

respondê-las se necessário. Os coordenadores devem monitorar o desempenho dos 

tutores, verificando se estão entrando no ambiente, nos fóruns e discutindo os temas 

de forma a enriquecê-los. Antes do início de um módulo, eles devem abrir um tópico 

no fórum com os tutores, para discutir as estratégias de abordagem do tema. Também 

é de sua responsabilidade cobrar dos tutores e monitorar o envio das informações de 

avaliações de frequência e desempenho de seus alunos bem como as participações 

dos tutores nas reuniões com a Coordenação Pedagógica por webconferência ou 

presencial.  

No ambiente virtual do curso existe a Área de interação da equipe que 

contém os fóruns de Coordenadores e tutores; Coordenadores; Secretaria e Suporte. 

 Todos têm a responsabilidade de acessar o curso periodicamente, acessar 

a área de interação da equipe, verificar as mensagens e respondê-las se for de sua 

competência ou saber. 
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5.4 Recursos Tecnológicos do Ambiente Virtual 

Uma vez conhecidas as rotinas, os processos de trabalhos e responsabilidades, também é importante conhecer o 

comportamento de cada grupo quanto à utilização dos recursos tecnológicos do Ambiente Virtual, conforme descrito a seguir: 

 

Recurso 
Tecnológico para 
apoio pedagógico 

Funcionalidade 
Descrição quanto ao uso do 
recurso pelos Alunos 

Descrição quanto ao uso do 
recurso pelos Tutores 

Descrição quanto ao uso do recurso 
pelos Coordenadores 

Big Blue Button 
(BBB) - instalada 
no AVA 

É um sistema de webconferência  
projetado para aprendizado on-line, 
implementado no Moodle 
(www.bigbluebutton.org)  

Os alunos realizaram 
webconferências com seus 
tutores utilizando as 
funcionalidades de uso de 
câmeras, microfone e chat, 
disponíveis no recurso 

Os tutores realizaram 
webconferências com seus alunos. 
Funções utilizadas: câmera, 
microfone, chat, inserção de 
arquivo de PowerPoint® para 
apresentação. Ativaram a gravação 
da aula para disponibilizar aos 
alunos que não puderam participar 
da webconferência. 

Os coordenadores realizaram 
webconferências com os tutores, 
para alinhamento das atividades do 
curso, formação dos tutores. 
Funções utilizadas do BBB: ativação 
de câmera, microfone, chat. Inserção 
de arquivos de PowerPoint® para 
apresentação. Ativação de gravação 
da reunião. 

Chat 
(recurso interno 
do AVA) 

Permite a interação on-line entre os 
participantes do curso com data e hora 
marcada 

Os alunos utilizaram o chat para 
a interação em sua função 
básica de interação 

Os tutores utilizaram o recurso em 
sua função básica de interação 

Não utilizaram o recurso 

Enquete 
(recurso interno 
do AVA) 

Permite construir pesquisas usando 
diversos tipos de questões, com o objetivo 
de coletar respostas dos usuários. 

Os alunos utilizaram esse 
recurso, por exemplo para 
responder a avaliação do curso, 
a avaliação do game Manejo 
das filas, da Árvore de 
problemas, Evento Virtual 1 

A mesma enquete de avaliação do 
curso pôde ser respondida pelos 
tutores 

Os coordenadores não precisaram 
responder enquetes, mas 
elaboraram as questões para os 
alunos e/ou tutores responderem 

Ferramenta para 
agendamento de 
webconferências 
(recurso 
desenvolvido) 

Essa ferramenta foi desenvolvida pela 
equipe UNA-SUS/Unifesp para que os 
tutores organizassem os agendamentos 
das webconferências com seus alunos. A 
equipe de suporte se baseia nesses 

Não utilizam esse recurso 

Os tutores utilizaram as funções de 
marcação do dia, horário, 
observação e indicação de quem 
participaria da webconferência. 

Essa ferramenta foi idealizada pela 
Coordenação do curso. As mesmas 
funções do recurso estão disponíveis 
aos coordenadores para 
agendamento das webconferências 
com os tutores. 
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agendamentos para dar o auxílio 
necessário 

Ferramenta de 
elaboração do PI 
(recurso 
desenvolvido) 

Essa ferramenta foi desenvolvida pela 
equipe UNA-SUS/Unifesp para que alunos 
e tutores/orientadores possam 
desenvolver o Projeto de Intervenção ou o 
TCC 

Funções utilizadas: digitação de 
textos, inserção de imagens e 
tabelas; envio de mensagens 
para o tutor/orientador; 
fizeram cópia de segurança do 
projeto; visualizaram a versão 
de impressão, autorizaram ou 
não a publicação na Internet. 

Funções utilizadas: corrigiram 
textos, enviaram mensagens aos 
alunos, deram nota por blocos, 
gerenciaram a finalização das 
partes (blocos) do Projeto, fizeram 
cópia de segurança e visualizaram a 
versão impressa. 

Funções utilizadas: visualizaram o 
andamento dos projetos. Puderam 
visualizar cada projeto na versão 
impressa. 

Ferramenta de 
Frequência nos 
Encontros 
Presenciais 
(recurso 
desenvolvido) 

Essa ferramenta foi desenvolvida pela 
equipe UNA-SUS/Unifesp para ser a 
central de acompanhamento das 
frequências dos alunos nos encontros 
presenciais 

Os alunos utilizaram a função 
básica de visualização 

Os tutores também apenas 
visualizaram, a alimentação das 
frequências era feita pela 
secretaria do curso 

Os coordenadores não utilizam esse 
recurso, a não ser para 
acompanhamento 

Fórum  
(recurso interno 
do AVA) 

Permite o registro das discussões entre os 
participantes do curso 

Os alunos utilizaram esse 
recurso nas funções: 
Responder, marcar como lida, 
mostrar a mensagem principal, 
fazer ordenação das 
mensagens. Só visualizam as 
postagens de seu grupo 

Além das funções dos recursos 
utilizados pelos alunos, o tutor é 
quem cria o tópico e tem como 
avaliar a postagem do aluno com 
as opções: contribuiu, dialogou 
com o tema, participou. Os tutores 
visualizam as postagens de outros 
grupos. Não excluem mensagens 

Os coordenadores usam todas as 
funcionalidades desse recurso. 

Game – manejo 
de Filas 
(recurso 
desenvolvido) 

Estudo interativo produzido pela 
Coordenação do curso, em que os alunos 
fazem escolhas que lhes proporcionaram 
diferentes desfechos nas situações 
problematizadoras. 

Funções utilizadas: apenas 
leitura reflexiva e escolha de 
diferentes opções apresentadas 

Funções utilizadas: apenas leitura 
reflexiva e escolha de diferentes 
opções apresentadas 

Coordenação produziu esse recurso 
tecnológico – reflexivo para o aluno 
de um curso de Educação 
Permanente. 

Game – Árvore de 
Problemas 
(recurso 
desenvolvido) 

Metodologia da Árvore de Problemas, foi 
desenvolvida utilizando-se da tecnologia 
H5P20, que auxilia na definição do 
problema enfocando em suas verdadeiras 

Os alunos praticaram essa 
metodologia para identificar 
causas e efeitos de um 
problema, clicando e 
arrastando os quadrados.  

Usaram esse recurso para conhecer 
o método e orientar os alunos 

Coordenação produziu esse recurso 
tecnológico para a reflexão do aluno. 

                                                 
20 H5P –  É um plugin de código aberto, abreviatura de HTML5 Package, que facilita o desenvolvimento de conteúdos interativos no Moodle. É acessível para tecnologias móveis. 
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causas, e não na minimização de suas 
consequências ou efeitos 

Links 
(recurso interno 
do AVA) 

Permite que o aluno acesse documentos 
eletrônicos ou endereços Web 

Os alunos experimentaram os 
link em vários locais dos textos 
de conteúdo 

Da mesma forma que os alunos, os 
tutores se utilizaram dos links para 
acessar outros textos e outros 
endereços eletrônicos 

Ao navegarem no Ambiente 
verificando os conteúdos, os 
coordenadores também utilizaram 
esse recurso 

Monitoramento 
de Participação-
Unidades 
(recurso 
desenvolvido) 

Essa ferramenta foi desenvolvida pela 
equipe UNA-SUS/Unifesp para ser a 
central de notas do aluno 

Função utilizada: apenas de 
consulta 

Funções utilizadas: Os tutores 
lançam notas e monitoram o 
desempenho dos alunos por esse 
recurso 

Funções utilizadas: eventual 
lançamento de notas, alteração de 
situação acadêmica dos alunos, 
alterações de datas. 

Podcast (Rádio – 
Evento Virtual 1) 
(recurso 
desenvolvido) 

Os podcasts são mídias (áudio, vídeo) 
voltados para a transmissão de 
informações na internet. 

Os alunos experimentaram esse 
recurso ouvindo a história do 
Sr. Moacir nos Eventos Virtuais 

Os tutores auxiliaram no processo 
de construção do podcast – a rádio 
que conta o caso do Sr. Moacir 

Os coordenadores foram os 
idealizadores desse recurso, utilizado 
nos Eventos Virtuais 

Tarefa - Envio de 
arquivo 
(recurso interno 
do AVA) 

Permite ao aluno enviar um único arquivo 
ao tutor 

Os alunos praticaram esse 
recurso no módulo de 
Cachoeira. Função utilizada: 
inserir arquivo, enviar e fazer 
comentários 

Os tutores utilizaram esse recurso 
nas funções: baixar o arquivo 
enviado pelo aluno, dar nota, fazer 
comentários. 

Não utilizaram o recurso 

Questionários 
(recurso interno 
do AVA) 

Atividade que demanda resposta do aluno 
às questões apresentadas 

Os alunos utilizaram esse 
recurso para realizar atividades 
objetivas e avaliativas em vários 
módulos.  

Somente de visualização das 
respostas, para acompanhamento. 

A Coordenação cria os questionários, 
visualiza as respostas e exporta as 
notas. 

Relatório de 
atividades 
(recurso interno 
do AVA) 

Recurso para acompanhamento das 
atividades no ambiente virtual 

Não disponível para os alunos 

Funções disponibilizadas para os 
tutores acompanharem as 
atividades dos alunos: Logs de 
hoje, Relatório completo, Todos os 
acessos, Relatório de outline e 
estatísticas 

Os coordenadores também 
utilizaram para acompanhamento 
das atividades dos tutores e também 
de alunos 

Textos, imagens, 
fotos, tabelas, 
infográficos 
(produzido a 
partir de recurso 
interno do AVA) 

Existentes em vários conteúdos em todos 
os módulos e no ambiente virtual 

Os alunos viram e acessaram 
em vários materiais de 
conteúdos teóricos 

Os tutores também tiveram acesso 
a esses recursos em vários locais 
do ambiente virtual 

Os coordenadores também tiveram 
acesso a esses recursos no AVA 
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Vídeos 
(recurso 
desenvolvido) 

Recurso de mídia disponibilizados para 
transmitir conteúdos teóricos, entrevistas 
com especialistas e tutoriais. 

Os alunos viram o vídeo de 
orientações sobre o Evento 
Virtual, viram também o 
tutorial de uso da Ferramenta 
de elaboração do Projeto de 
Intervenção 

Um tutor produziu um vídeo e 
disponibilizou para os alunos. 

A coordenação também produziu 
vídeo de tutorial para o uso da 
Ferramenta de elaboração do 
Projeto de Intervenção, do Evento 
Virtual 

Wiki 
(recurso interno 
do AVA) 

Permite que um documento seja 
construído de forma colaborativa 

Não utilizam esse recurso 

Os tutores utilizaram a wiki para a 
construção colaborativa dos 
Eventos Virtuais. Funções: inserir 
comentário, visualizar histórico, 
inserir arquivos 

Os coordenadores utilizaram as 
mesmas funções que os tutores para 
construírem juntos os Eventos 
Virtuais 

Avaliação por 
rubricas 
(recurso interno 
do AVA) 

É um instrumento de avaliação formativa 
baseado em critérios  

Os alunos têm ciência e 
acompanharam esses critérios 

Os tutores fizeram a avaliação dos 
alunos por meio de critérios 
sistematizados de acordo com os 
objetivos de aprendizagem – no 
módulo de Cachoeira da Serra. 

Os coordenadores elaboraram os 
critérios de avaliação para esse 
recurso. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Ambiente Virtual da 14ª edição do curso de Especialização em Saúde da Família. São Paulo, SP.2018. 

 
Quadro 5. Recursos Tecnológicos do curso 

 

 

Conforme exposto, destaca-se que para o mesmo recurso os participantes utilizaram de formas diferentes, definindo 

competências específicas para cada grupo. 
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5.5 Resultados da Análise Quantitativa 

Os resultados da análise quantitativa proporcionaram conhecer os perfis e 

desempenho no AVA, tanto da amostra de participantes dos 3 grupos focais, como da 

totalidade das 3 populações. Dessa forma pôde-se comparar os perfis e desempenho 

dos participantes da amostra com a da população. Foi importante conhecer esses 

perfis porque eles serviram de base para uma melhor compreensão e 

contextualização dos resultados obtidos na análise qualitativa de cada grupo. 

5.5.1 Perfil de todos os Alunos do curso 

Foram analisados 656 alunos, sendo que a maioria é do gênero feminino 

(76%) e desses, a maioria se encontra na faixa etária de 20-30 anos, conforme figuras 

31 e 32 a seguir: 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018. 

Figura 31. Gênero de todos os alunos Figura 32. Gênero por faixa etária de todos os alunos 
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O estado civil que prevalece é 

o de solteiro (55%) seguido de 

casado (39%), divorciado 

(5%), separado e viúvo (1%), 

conforme figura ao lado.  

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-
SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018. 

 
Figura 33. Estado Civil dos alunos (CESF14) 

 

Nesta 14ª edição do curso houve a participação de alunos que atuam em 

200 Municípios distribuídos pelo Estado de São Paulo. Essa distribuição de Municípios 

pode ser visualizada pelo mapa a seguir. A relação de Municípios e a quantidade de 

alunos pode ser verificada no Apêndice E. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018. 

Figura 34. Distribuição de alunos do CESF14 nos Municípios de São Paulo. 
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A maioria dos alunos (70%) tem nacionalidade Cubana: 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp.  
São Paulo, SP, 2018. 

 

Figura 35. Nacionalidade dos alunos (CESF14) 
 

 

Dos 656 alunos matriculados, 

houve 599 (91%) aprovações, 40 

(6%) de reprovações, e 17 (3%) 

desistiram ou abandonaram 

durante o curso, conforme 

expresso na figura ao lado. 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-
SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 
 
Figura 36. Situação acadêmica dos alunos (CESF14) 

 
 

Como já mencionado, os alunos dessa 14ª oferta são participantes do 

Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) e a obrigatoriedade de participação no 

curso e a não reprovação, são condições que o aluno sabe que deve cumprir na 

condição de continuar no Programa. 

Por esse fato, são compreensíveis os índices de aprovação de 91% e de 

evasão de 3%. Esses índices são consideráveis em comparação com o levantamento 
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da 8ª edição do Mapa do Ensino Superior, que aponta os dados de 2016 para os 

cursos EaD que tiveram 34,2% de evasão nas Instituições privadas e 28,7% nas 

públicas (BOCCHINI, 2018). 

5.5.2 Perfil de todos os Tutores do curso 

O número de tutores na 14ª edição do curso foi de 28 e cada um teve em 

média 23 alunos. Todos têm formação superior em áreas da saúde, experiência 

profissional na Atenção Básica, são especialistas em Medicina de Família e 

Comunidade, Saúde da Família ou Saúde Coletiva. Têm experiência de tutoria e 

orientação de TCC a distância.  

Apenas um tutor representa o gênero masculino e as idades aparecem 

distribuídas igualmente nas três faixas etárias (figura 37). Todos tutores (100%) são 

de nacionalidade brasileira, a maioria 64% são casados, 29% se declararam solteiros 

e 2 divorciados (figura 38): 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018. 

Figura 37. Gênero por Faixa Etária dos Tutores Figura 38. Estado Civil dos Tutores 

 

 

Quanto a graduação, 50% são formados em Enfermagem, seguidos de 

Psicologia (21%) e outras graduações como pode ser verificado na tabela a seguir: 
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Tabela 2. Graduação dos tutores do CESF14 

Graduação Tutores % 

Enfermagem 14 50% 

Psicologia 6 21% 

Odontologia 2 7% 

Educação Física 1 4% 

Fonoaudiologia 1 4% 

Medicina 1 4% 

Nutrição 1 4% 

Serviço Social 1 4% 

Terapia Ocupacional 1 4% 

Total 28 100% 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018. 

 

Em relação a pós-graduação, todos os 28 tutores têm ao menos uma 

Especialização concluída, 22 tutores têm Mestrado (concluído ou em andamento) e 8 

deles têm Doutorado (concluído ou em andamento).  

 

5.5.3 Perfil de todos os Coordenadores do curso 

O total de Coordenadores na 14ª edição do curso foi 12, sendo 8 (67%) do 

gênero masculino e 4 (33%) feminino. A faixa etária de 51-60 anos prevalece entre os 

coordenadores, conforme estão representados nas figuras a seguir: 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 

Figura 39. Gênero dos Coordenadores Figura 40. Distribuição de Gênero por Faixa Etária dos Coordenadores 

 

Feminino
4 (33%)

Masculino
8 (67%)

Gênero dos Coordenadores

0

3 (25%)

1 (9%)

4 (33%) 4 (33%)

0
0

1

2

3

4

5

31-40 51-60 60-70

Gênero por Faixa Etária (Coordenadores)

Feminino Masculino



R E S U L T A D O S   E   D I S C U S S Õ E S   |  94 

 

 

Todos os 12 Coordenadores são de nacionalidade brasileira e estado civil  

casado e pela tabela a seguir observam-se as formações em cursos de graduação 

nas áreas da saúde, educação e tecnologia. 

 

Tabela 3. Graduação dos Coordenadores da UNA-SUS/UNIFESP.  

Graduação Coordenadores % 

Medicina 3 25,0% 

Tecnologias de Informação 3 25,0% 

Odontologia 2 16,7% 

Enfermagem 2 16,7% 

Letras 1 8,3% 

Pedagogia 1 8,3% 

Total 12 100,0% 
Fonte: Elaborado pela autora, UNA-SUS/UNIFESP. São Paulo, SP, 2018. 

 
Quanto à formação em nível de pós-graduação dos Coordenadores, 10 

deles têm Especialização, 11 têm Mestrado e 7 têm Doutorado.  

5.5.4 Desempenho de todos os Alunos no ambiente virtual 

Os alunos participaram de várias atividades e seus desempenhos em 

relação a entregas de tarefas no prazo, participações de recuperação nos módulos, 

acesso a materiais de leitura, participações em fóruns e suas médias nas disciplinas 

do curso podem ser verificadas nas tabelas e figuras que seguem. 

Destaque no gráfico abaixo, no módulo Sérgio houve uma queda para 66% 

de alunos que realizaram atividade no prazo: 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de Dados – UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018. 

Figura 41. Representação das entregas de tarefas nos prazos 
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Essa queda pode ser justificada pelo afastamento de 222 (33%) alunos 

cubanos que retornaram para seu país no período do referido módulo, por motivo de 

férias (UNA-SUS/Unifesp, 2017d), e tiveram dificuldades de acesso ao curso21. 

Quando retornaram para o Brasil, foi permitido realizarem a atividade de recuperação 

do módulo. 

Em todos os módulos, com exceção do módulo Sérgio, a maioria dos 

alunos realizou as atividades dentro do prazo, o que pode ser verificado pela primeira 

coluna de porcentagens da tabela a seguir, com índices acima de 89%. 

As médias finais são boas, todas acima de oito, considerando que a média 

para aprovação, de acordo com o Regimento Interno22 dos cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu da PROEC/UNIFESP, é seis. 

 

Tabela 4. Desempenho de alunos em atividades dos módulos (n=656) 

Módulo 
Realizaram 
atividade 
no prazo 

% 
Não 

realizaram 
atividade 

% 
Realizaram 

Recupe-
ração 

% 
Média de 

notas 
Finais 

Ambientação ao Moodle 643 98% 13 2% - - - 

Cachoeira da Serra 611 93% 45 7% 45 100% 8,6 

Ilha das Flores 620 95% 36 5% 12 33% 8,4 

Vila Santo Antônio 614 94% 42 6% 18 43% 8,5 

Família Soares 606 92% 50 8% 22 44% 8,1 

Dona Margarida 600 91% 56 9% 16 29% 8,6 

Sérgio 433 66% 223 34% 174 78% 8,3 

Sandra e Sofia 586 89% 70 11% 17 24% 8,6 

Temas Eletivos 620 95% 36 5% - - 9,3 

Projeto de Intervenção 588 90% 68 10% 15 22% 8,4 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de Dados – UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018. 

 

 

Outro item de desempenho avaliado foi o acesso aos referenciais teóricos 

e materiais complementares, que contribuem na análise e aprofundamento de 

questões descritas nos módulos, mas não eram de leitura obrigatória. Mesmo assim 

observa-se pelo gráfico a seguir uma regularidade de acesso que vai diminuindo no 

decorrer do curso. Alguns picos de acesso aos materiais de leitura ocorreram durante 

                                                 
21 O acesso à Internet em Cuba é possível por Wi-fi, apenas em hotéis e locais públicos como praças e teatros. A 
contratação de pacote de Internet é inviável porque é caro. Fonte: https://oglobo.globo.com/mundo/cuba-
comeca-prover-pacotes-de-dados-para-internet-em-celulares-22893106. Acesso em 17/12/2018 . 
22 Fonte: Regimento Interno dos cursos Lato Sensu da PROEC/UNIFESP: 
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/latosensu/documentos/Regimento_10_out_2013_REVISADO.pdf. 
Alteração nos critérios de avaliação em: 
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Resolu%C3%A7%C3%B5es/201504161319_0001.pdf  
 

https://oglobo.globo.com/mundo/cuba-comeca-prover-pacotes-de-dados-para-internet-em-celulares-22893106
https://oglobo.globo.com/mundo/cuba-comeca-prover-pacotes-de-dados-para-internet-em-celulares-22893106
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/latosensu/documentos/Regimento_10_out_2013_REVISADO.pdf
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Resolu%C3%A7%C3%B5es/201504161319_0001.pdf


R E S U L T A D O S   E   D I S C U S S Õ E S   |  96 

 

 

as unidades do Projeto de Intervenção que nesses casos são materiais de referência 

para o que estava sendo abordado no processo de elaboração do Projeto naquele 

momento.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de dados UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018. 

Figura 42. Acesso dos alunos a materiais teóricos e complementares 

 

 

Da mesma forma são observados picos de acessos nos Eventos Virtuais, 

nos quais os conteúdos eram transmitidos de forma interativa, ou seja, os alunos 

tinham que se apropriar do conteúdo e como num game, irem fazendo escolhas que 

os levavam para diferentes desfechos. 

 

A tabela a seguir representa os detalhes numéricos do gráfico anterior com 

a porcentagem de alunos que acessaram os materiais em cada módulo. 
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Tabela 5. Acesso de alunos à materiais teóricos e complementares (n=656) 

Módulo 
Alunos que acessaram a 
Fundamentação Teórica 

% 
Alunos que acessaram   

Material Complementar 
% 

Ambientação ao Moodle 595 91% 589 90% 

Cachoeira da Serra 633 96% 567 86% 

Ilha das Flores 538 82% 518 79% 

Projeto Intervenção (1) 637 97% 639 97% 

Vila Santo Antônio 512 78% 511 78% 

Evento Virtual 1 507 77% 556 85% 

Família Soares 429 65% 430 66% 

Projeto Intervenção (2) 542 83% 501 76% 

Dona Margarida 464 71% 448 68% 

Maria do Socorro 356 54% 312 48% 

Evento Virtual 2 599 91% 599 91% 

Projeto Intervenção (3) 485 74% 342 52% 
Sérgio 390 59% 358 55% 
Natasha 311 47% 271 41% 
Projeto Intervenção (4) 450 69% 529 81% 
Sandra e Sofia 345 53% 307 47% 
Projeto Intervenção (5) 293 45% 278 42% 
Evento Virtual 3 551 84% 508 77% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de dados UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018. 

 

Quanto à participação dos alunos em fóruns, observa-se pelo gráfico a 

seguir a quantidade de postagens em cada módulo.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de dados UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018. 

Figura 43. Postagens dos alunos em Fóruns dos módulos 

 

É possível observar a queda de postagens nos períodos de 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção, pois nesses períodos, a interação ocorre 

minimamente nos fóruns e mais entre o aluno e o tutor/orientador por meio de 
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ferramenta própria de elaboração do Projeto ou por outro meio de comunicação. 

Também é explicado a baixa participação nos fóruns no final do curso em que a 

atenção ficou voltada mais para a finalização do Projeto de Intervenção.  

Nos períodos dos módulos, a participação nos fóruns aumentou, o que já 

era esperado, considerando que o aluno tinha conhecimento de que sua avaliação de 

desempenho no módulo, dependia também dentre outros itens, de sua participação 

no fórum. 

Ainda em relação a postagens em fóruns, o tempo de duração de um 

módulo implica na quantidade de postagens. Família Soares, por exemplo, que teve 

mais postagens, teve a maior duração, de cinco semanas. Verifica-se também os 

máximos de 44/45 postagens de um aluno em módulos como Ilha das Flores e Família 

Soares, sendo que a média de postagens em cada módulo pode ser observado na 

tabela a seguir: 

 

 
Tabela 6. Participação dos alunos nos fóruns (n=656) 

Fórum dos módulos 
Duração do 

módulo 

Número 
de alunos 

partici-
pantes do 

fórum 

% de 
partici-
pantes 

Total de 
postagens 
dos alunos 

Mínimo de 
postagem 

Máximo de 
postagens 

Média de 
postagens 
por aluno 

Ambientação ao Moodle 2 semanas 525 80% 1045 1 13 2 

Cachoeira da Serra 4 semanas 613 93% 2921 1 34 4,8 

Ilha das Flores 4 semanas 631 96% 3103 1 44 4,9 

Projeto de Intervenção (1) 2 semanas 641 98% 1553 1 18 2,4 

Vila Santo Antônio 3 semanas 627 96% 2207 1 32 3,5 

Evento Virtual 1 1 semana 464 71% 1864 1 18 1,3 

Família Soares 5 semanas 631 96% 3631 1 45 5,8 

Projeto de Intervenção (2) 2 semanas 566 86% 1069 1 8 1,9 

Dona Margarida 4 semanas 618 94% 2776 1 40 4,5 

Maria do Socorro 1 semana 580 88% 1591 1 16 2,7 

Evento Virtual 2 1 semana 485 74% 779 1 9 1,6 

Projeto de Intervenção (3) 1 semana 228 35% 333 1 7 1,5 

Sérgio 4 semanas 553 84% 1921 1 26 3,5 

Natasha 2 semanas 576 88% 1889 1 19 3,3 

Projeto de Intervenção (4) 1 semana 196 30% 365 1 13 1,9 

Sandra e Sofia 3 semanas 606 92% 2121 1 22 3,5 

Projeto de Intervenção (5) 3 semanas 196 30% 479 1 7 2 

Evento Virtual 3 6 dias 454 69% 570 1 12 1,3 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de dados UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018. 
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Quanto ao Projeto de Intervenção, além dos números mencionados na 

tabela, 609 alunos enviaram 5.871 mensagens aos tutores/orientadores pela 

“Ferramenta de elaboração do PI”. Uma média de 9,6 mensagens por cada aluno, 

sendo que o máximo de mensagens registrado por aluno foi de 43 e o mínimo de uma 

mensagem. 

5.5.5 Desempenho de todos os Tutores no ambiente virtual 

O desempenho dos tutores em relação às postagens nos fóruns pode ser 

observado na figura a seguir. Da mesma forma, em época que ocorria o Projeto de 

Intervenção a interação com o aluno ocorria mais individualmente, nem tanto por 

fóruns. No gráfico abaixo o pico de postagens dos tutores ocorreu no módulo de 

Família Soares, que foi o mais longo com duração de cinco semanas. Observa-se 

também uma queda de postagens nas épocas dos eventos virtuais. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de dados UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018. 

 

Figura 44. Postagens realizadas pelos tutores ao longo dos módulos 

 

 

Os módulos estão dispostos nas linhas da tabela a seguir de acordo com a 

ordem cronológica que ocorreram no curso.  
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Tabela 7. Participação dos tutores nos fóruns 

Fórum dos módulos 
Duração do 

módulo 

Número 
de tutores 

partici-
pantes do 

fórum 

% de 
partici-
pantes 

Total de 
postagens 

dos 
tutores 

Mínimo 
de 

postagem 

Máximo 
de 

postagens 

Média de 
postagens 
por tutor 

Ambientação ao Moodle 2 semanas 28 100% 712 7 43 25,4 

Cachoeira da Serra 4 semanas 28 100% 892 4 119 30,8 

Ilha das Flores 4 semanas 28 100% 914 6 196 31,5 

Projeto de Intervenção (1) 2 semanas 28 100% 1018 5 81 36,4 

Vila Santo Antônio 3 semanas 28 100% 796 4 97 28,4 

Evento Virtual 1 1 semana 25 89% 70 1 8 2,8 

Família Soares 5 semanas 28 100% 1230 10 119 43,9 

Projeto de Intervenção (2) 2 semanas 28 100% 518 3 49 18,5 

Dona Margarida 4 semanas 28 100% 906 4 118 32,4 

Maria do Socorro 1 semana 28 100% 348 1 41 12,4 

Evento Virtual 2 1 semana 28 100% 220 1 23 7,9 

Projeto de Intervenção (3) 1 semana 28 100% 222 1 25 7,9 

Sérgio 4 semanas 28 100% 732 5 78 26,1 

Natasha 2 semanas 28 100% 522 2 51 18,6 

Projeto de Intervenção (4) 1 semana 28 100% 276 1 78 9,9 

Sandra e Sofia 3 semanas 28 100% 535 2 64 19,1 

Projeto de Intervenção (5) 3 semanas 28 100% 295 1 55 10,5 

Evento Virtual 3 6 dias 28 100% 58 1 5 2,1 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de dados UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018. 

 

Observa-se que a média de postagens por tutores foi diminuindo no final 

do curso, o que provavelmente pode ser explicado porque nas etapas finais do curso, 

há uma dedicação maior do aluno no desenvolvimento do Projeto de intervenção e 

nesse caso a interação entre aluno e tutor ocorreu particularmente pela ferramenta de 

elaboração do PI e nem tanto pelo fórum. 

Além disso os tutores interagiram nos fóruns com a Coordenação de tutoria 

com 2.597 postagens, e com as equipes de suporte e secretaria do curso com 244 e 

287 postagens respectivamente. 

Em relação aos Projetos de Intervenção, os 28 tutores/orientadores 

enviaram 6.236 mensagens a 622 alunos, uma média de 222 mensagens por tutor, 

sendo que cada aluno recebeu em média 9,6 mensagens de seu tutor/orientador. As 

trocas de mensagens foram realizadas pela “Ferramenta de elaboração do PI”, que 

por sua vez, não é a única forma de interação no processo de desenvolvimento do 

projeto. 



R E S U L T A D O S   E   D I S C U S S Õ E S   |  101 

 

 

5.5.6 Desempenho de todos os Coordenadores no ambiente virtual 

Em relação a postagens em fóruns, verifica-se 629 postagens da 

Coordenação de tutoria no fórum com tutores e 137 postagens com outros membros 

da Coordenação. Os demais membros da Coordenação também postaram 183 

mensagens aos coordenadores de tutoria e também para os tutores. 

Os coordenadores de tutoria orientaram os tutores quanto as estratégias 

de abordagem aos temas dos 12 módulos, gerando 487 postagens de interação. 

A Coordenação Pedagógica utilizou o recurso tecnológico Wiki para a 

construção dos Eventos Virtuais (aprendizado interativo) com a colaboração dos 

tutores. Juntamente com a Coordenação de Produção, produziram 8 vídeos 

disponibilizados no ambiente virtual e na Biblioteca Virtual 

(https://www.unasus.unifesp.br/index.php/biblioteca/640-videos) , a saber: 

1-Tutorial do Orientador - Projeto de Intervenção; 2-Tutorial do Aluno - Projeto de 

Intervenção; 3-Vídeo de Boas-vindas - Especialização em Saúde da Família; 4-

Regulação em Saúde; 5-Apresentação e introdução a Acesso à Saúde - Primeiro 

Bloco; 6-Acesso à Saúde - Segundo Bloco; 7- Estratégias de Ampliação de Acesso - 

Terceiro Bloco; 8-Tutorial Gestão da Informação  

5.5.7 Perfil dos Alunos participantes dos grupos focais 

Foram 9 alunos participantes do grupo focal, sendo 7 mulheres e 2 homens. 

A maioria 7 (78%) está nas faixas etárias que compreendem entre 20 a 40 anos.  

 

  

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018 

Figura 45. Gênero dos alunos – grupo focal Figura 46. Gênero dos alunos por faixa etária – grupo focal 
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Os participantes do grupo focal são todos médicos do Programa Mais 

Médicos, brasileiros e a maioria 6 (67%) na época da reunião do grupo focal, 

declararam não ter formação pós-graduada. Dois tem especialização e um tem 

mestrado. Após finalização do curso, um não se formou, dos que declararam não ter 

formação pós-graduada. Quanto ao estado civil, 4 (45%) são solteiros, 3 (33%) 

casados e 2 (22%) divorciados:  

 

 

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018 

Figura 47. Formação Pós-graduada dos alunos – grupo focal Figura 48. Estado Civil dos alunos – grupo focal 
 

 

Os alunos declararam saber navegar bem ou muito bem na Internet (Fig.49) 

e a maioria 7 (78%) declararam ter bons conhecimentos de informática (Fig. 50). 

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018 

Figura 49. Relação dos alunos do grupo focal com a Internet 

 

 
Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018. 

 

Figura 50. Conhecimento de Informática dos alunos – grupo focal 
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A maioria 6 (67%) afirmaram estar participando pela primeira vez de curso 

a distância. Os três restantes já concluíram de dois ou mais cursos pela Internet. 

 

 
Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018 

 

Figura 51. Experiências dos alunos com outros cursos pela Internet – grupo focal 

 

 
As três questões acima foram utilizadas com o objetivo de identificar se as 

dificuldades citadas nas reuniões dos grupos focais estavam relacionadas com a 

inabilidade no uso da Internet e/ou não terem muito conhecimento de informática ou 

por estarem fazendo curso a distância pela primeira vez. A última questão resultou 

que a maioria 6 (67%) estava participando pela primeira vez de um curso a distância, 

o que alertou para os apontamentos que surgiram na reunião do grupo focal 

relacionados à dificuldades na navegação e ao que é solicitado no ambiente virtual do 

curso. 

 

Quanto aos equipamentos que 

utilizaram para acessar o curso, 

5 utilizaram celular e também o 

notebook. Destaque para o 

tablet que não foi apontado por 

nenhum dos participantes do 

grupo focal de alunos. 

Equipamento de acesso ao curso Alunos 

Celular e Notebook 5 

Apenas Notebook 2 

Celular e Computador de mesa 1 

Apenas Computador de mesa 1 

Tablet 0 

Total 9 
Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. 
São Paulo, SP, 2018. 
 
Figura 52. Acesso do aluno ao curso por diferentes 
equipamentos – grupo focal 

 

 

Em relação às demais questões, a maioria dos alunos 8 (88%), utiliza as 

TIC para seu aprendizado ou nas atividades profissionais e apenas uma aluna 

respondeu negativamente a essa questão. 
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Comparando o perfil dos alunos do curso com o perfil dos alunos que 

participaram do grupo focal, podemos definir que o grupo de alunos representou uma 

amostra de toda a população de mesma categoria, nos itens de gênero, estado civil e 

faixa etária, ou seja, a maioria foi de mulheres, solteiras entre 20 a 40 anos. A 

diferença se apresentou apenas na nacionalidade, em que todos do grupo focal eram 

brasileiros enquanto que da população total de alunos a maioria era de cubanos.  

5.5.8 Perfil dos Tutores participantes dos grupos focais 

Foram 11 participantes do grupo focal de tutores, sendo 100% do gênero 

feminino. Quanto as faixas etárias 5 (45%) estão entre 51 e 60 anos, 4 (36%) entre 31 

a 40 anos e duas tutoras (18%) entre 41 e 50 anos. A maioria 7 (64%) são casadas, 

duas solteiras, uma viúva e uma divorciada. 

 

  

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018. 

Figura 53. Faixa etária das Tutoras – grupo focal Figura 54. Estado Civil das Tutoras – grupo focal 

 

 

 

Enfermagem é a formação da 

maioria 6 (55%), 3 (27%) são 

formadas em Psicologia, uma em 

Odontologia e uma em Medicina 

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São 
Paulo, SP, 2018 
 

Figura 55. Formação das tutoras – grupo focal 
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Quanto à formação pós-graduada, todas as 11 tutoras têm Especialização 

e Mestrado e 4 tem doutorado. Como já mencionado, a pós-graduação foi um dos 

requisitos mínimos do Processo Seletivo pelo qual foram selecionadas. 

Todas as tutoras declararam saber navegar bem ou muito bem na Internet 

e todas declararam ter bons conhecimentos de informática.  

 

 
Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018. 

 

Figura 56. Relação das tutoras com a Internet – grupo focal 

 

 

Todas declararam ter concluído ao menos dois cursos a distância, 

conforme pode ser verificado na figura a seguir. 

 

 
Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018. 

 

Figura 57. Experiências das tutoras com outros cursos na Internet – grupo focal 

 
 

As informações de que todas sabiam navegar bem na Internet, tinham bons 

conhecimentos de informática e já tinham concluído ao menos dois cursos a distância, 

subsidiaram a análise qualitativa a seguir, em que foram constatadas que os 

apontamentos de dificuldades e necessidades dos recursos tecnológicos nos 

processos pedagógicos do curso foram declarados pelas tutoras objetivamente de 

forma consciente e focada no curso em questão.  
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Quanto aos equipamentos que utilizaram 

para acessar o curso, todas as tutoras 

utilizaram o notebook sendo que 3 usaram 

somente esse tipo de equipamento. As 

demais tutoras usaram o notebook e 

também outro equipamento, e o tablet foi 

apontado somente por uma pessoa, 

conforme pode ser verificado ao lado. 

 

Equipamento de acesso ao curso Tutor 

Apenas notebook 3 

Notebook e computador de mesa 3 

Notebook e celular 3 

Notebook, celular e computador de 
mesa 

1 

Notebook, celular e tablet 1 
Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela 
autora. São Paulo, SP, 2018. 

 
Figura 58. Acesso do tutor ao curso por 
diferentes equipamentos – grupo focal 

 

Em relação ao perfil dos participantes do grupo focal de tutores, é possível 

afirmar que representou igualmente a população de tutores do curso, sendo todas do 

gênero feminino, casadas, tendo representantes nas três faixas etárias em que se 

encontravam a população total de tutores e a maioria também eram formadas na 

Enfermagem assim como a maioria da população de tutores. 

5.5.9 Perfil dos Coordenadores participantes dos grupos focais 

Foram 8 participantes do grupo focal de Coordenadores, sendo 6 (75%) 

homens e 2 (25%) mulheres. Quanto as faixas etárias 4 homens estão na faixa etária 

de 31 a 40 anos e o restante entre homens e mulheres estão na faixa etária entre 51 

a 60 anos. 

 

 

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018 

Figura 59. Gênero dos Coordenadores – g.focal Figura 60. Gênero dos Coordenadores por faixa etária – g.focal 
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A maioria 7 (88%) são casados e um divorciado. Quanto a graduação, 

tem-se 5 formados na área da saúde (2 Enfermagem, 1 Medicina e 2 Odontologia), 2 

na Ciência da computação e um em Letras.  

  

 

Graduação Coordenadores 

Ciência da Computação 2 

Enfermagem 2 

Letras 1 

Medicina 1 

Odontologia 2 
 

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018 

Figura 61. Estado Civil dos Coordenadores – grupo focal Figura 62. Formação dos Coordenadores – grupo focal 

  

Todos declararam saber navegar muito bem na Internet e 6 (75%) 

declararam ter ótimos e bons conhecimentos de informática. Dois declararam 

conhecimento regular em informática, conforme figura 63 a seguir. 

 

 

Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018. 

Figura 63. Conhecimento de Informática dos Coordenadores – grupo focal 

 

Todos concluíram ao menos 1 curso a distância: 
 

 
Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018. 

Figura 64. Experiência dos Coordenadores com cursos a distância – grupo focal 
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Quanto aos equipamentos que 

utilizaram para acessar o curso, 4 

coordenadores utilizaram além do 

celular, o computador de mesa e 

o notebook. Os demais 

equipamentos de uso podem ser 

verificados ao lado. 

Equipamento de acesso ao curso Coord. 

Celular, computador de mesa e notebook 4 

Celular, computador de mesa e tablet 1 

Celular e computador de mesa 1 

Computador de mesa e notebook 1 

Somente computador de mesa 1 
Fonte: Questionário de pesquisa elaborado pela autora. São 
Paulo, SP, 2018. 

 
Figura 65. Acesso do tutor ao curso por diferentes 
equipamentos – grupo focal 

 

Em relação ao perfil dos participantes do grupo focal de coordenadores, 

houve uma representatividade da população de coordenadores do curso, sendo a 

maioria homens, casados, 50% na faixa etária entre 31 a 40 anos e maioria graduado 

na área da saúde. 

5.5.10 Desempenho dos Alunos do grupo focal no Ambiente Virtual 

Os alunos que participaram do grupo focal foram avaliados quanto à 

utilização dos recursos tecnológicos no Ambiente Virtual: 

 

Recurso Tecnológico Utilização do recurso pelos Alunos do Grupo Focal 

Ferramenta de 
elaboração do PI 
(Projeto de 
Intervenção) 

Dos 9 alunos, 8 (89%) utilizaram o recurso. 
Desenvolveram seus textos, inseriram imagens e tabelas; enviaram 
mensagens para o tutor/orientador; fizeram cópia de segurança; 
visualizaram a versão de impressão e enviaram para o tutor analisar.  

Game – Manejo de 
Filas 

100% do alunos praticaram estudo interativo. Fizeram escolhas que lhes 
proporcionaram diferentes desfechos nas situações problematizadoras.  

Game-Árvore de 
Problema (PI) 

100% praticaram metodologia para identificar causas/efeitos de um 
problema.  

Vídeos 
 

7 alunos (78%) viram o vídeo de orientações sobre o Evento Virtual 3; 6 (67%) 
assistiram o vídeo tutorial da Ferramenta do PI (versão do aluno) 

Áudio Todos os 9 alunos (100%) ouviram a rádio para estudo interativo 

Enquete 
 

Utilizaram esse recurso para responder pesquisa on-line de avaliações do: 
Curso: 7 (78%) responderam; Game Manejo de Fila: 6 (67%) responderam 
Game Árv.de Problema: 5 (55%) responderam; EV1: 9 (100%) responderam 

Questionários  100% dos alunos usaram para responder atividades objetivas e avaliativas 

Monitoramento de 
Notas 

4 alunos (44%) utilizaram o recurso para acompanharem suas notas 

Frequências nos 
Encontros Presenciais 

5 alunos (55%) utilizaram o recurso para acompanharem as suas frequências 
nos Encontros Presenciais 

Webconferência 9 alunos (100%) realizaram webconferências com seus tutores 

Chat 8 alunos utilizaram o recurso para interação 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do AVA e do Banco de Dados do CESF14. São Paulo, SP.2018. 

Figura 66. Recursos Tecnológicos – desempenho dos alunos – grupo focal 



R E S U L T A D O S   E   D I S C U S S Õ E S   |  109 

 

 

Além disso foram analisados os desempenhos em relação a entrega de 

tarefas no prazo, acesso a materiais de leitura e quantidade de postagens em fóruns. 

As médias das notas finais nos módulos ficaram todas acima de 7, como 

pode ser observado na última coluna da tabela a seguir, mas observa-se que nem 

todos os nove alunos realizaram as atividades dos módulos no prazo estabelecido. 

Pela tabela a seguir verifica-se na segunda coluna que apenas nos módulos da 

Ambientação e Dona Margarida os alunos entregaram as atividades no prazo. Nos 

demais módulos, em média, 1 a 2 alunos (11% a 22%) não atenderam o prazo e 

acabaram fazendo atividade de recuperação do módulo. Um desses alunos não 

completou o curso e foi reprovado. 

 

Tabela 8. Desempenho de alunos do grupo focal em atividades dos módulos. 

Módulo 
Realizaram 
atividade 
no prazo 

% 
Não 

realizaram 
atividade 

% 
Realizaram 

Recupe-
ração 

% 
Média 

de notas 
Finais 

Ambientação ao Moodle 9 100% 0 0% - - - 

Cachoeira da Serra 8 89% 1 11% 1 100% 7,3 

Ilha das Flores 7 78% 2 22% 1 50% 7,6 

Vila Santo Antônio 8 89% 1 11% 0 0% 7,6 

Família Soares 8 89% 1 11% 0 0% 8,1 

Dona Margarida 9 100% 0 0% - - 8,1 

Sérgio 8 89% 1 11% 0 0% 8 

Sandra e Sofia 8 89% 1 11% 0 0% 7,9 

Temas Eletivos 8 89% 1 11% 0 0% 8,4 

Projeto de Intervenção 8 89% 1 11% 0 0% 8,2 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 

 

Pela figura 67 e tabela 9 a seguir, os nove alunos (100%) nos três primeiros 

módulos do curso acessaram os referenciais teóricos e materiais complementares. A 

partir da apresentação do Projeto de Intervenção, o acesso a esses materiais de 

leitura começou a diminuir. Observa-se no gráfico a seguir uma queda acentuada nos 

Casos Desafios Maria do Socorro e Natasha e também em “Sandra e Sofia”, última 

disciplina do curso, no qual somente 4 alunos participantes do grupo focal, acessaram 

os materiais complementares. 



R E S U L T A D O S   E   D I S C U S S Õ E S   |  110 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 

Figura 67. Acesso dos alunos do grupo focal a materiais de leitura 

 

A tabela a seguir representa os detalhes numéricos do gráfico anterior com 

a porcentagem de alunos que acessaram os materiais em cada módulo. 

 

Tabela 9. Acesso de alunos do Grupo Focal à materiais de leitura. 

Módulo 
Acesso a 

Fundamentação Teórica 
% 

Acesso a Material 
Complementar 

% 

Ambientação ao Moodle 9 100% 9 100% 
Cachoeira da Serra 9 100% 9 100% 
Ilha das Flores 9 100% 9 100% 

Projeto Intervenção (1) 9 100% 9 100% 

Vila Santo Antônio 8 89% 7 78% 

Evento Virtual 1 7 78% 8 89% 

Família Soares 8 89% 7 78% 

Projeto Intervenção (2) 7 78% 7 78% 
Dona Margarida 8 89% 8 89% 

Maria do Socorro 5 56% 6 67% 
Evento Virtual 2 9 100% 7 78% 

Projeto Intervenção (3) 8 89% 8 89% 
Sérgio 7 78% 8 89% 

Natasha 6 67% 5 56% 

Projeto Intervenção (4) 8 89% 7 78% 

Sandra e Sofia 5 56% 4 44% 

Projeto Intervenção (5) 7 78% 5 56% 

Evento Virtual 3 7 78% 7 78% 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 
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Quanto à quantidade de postagens em fóruns, há quedas de postagens em 

fóruns nos períodos de desenvolvimento do Projeto de Intervenção, como já 

explicado, a interação ocorre mais entre o aluno e o seu tutor/orientador fora de fóruns 

nesse período.  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 

Figura 68. Postagens dos alunos (grupo focal) em Fóruns 

 

 

Observa-se também um aumento de postagens nos períodos dos módulos 

de conteúdo, porque a participação na discussão interfere diretamente em suas notas 

de desempenho. O pico em Família Soares também pode ser compreendido porque 

foi o módulo de mais longa duração (cinco semanas). Sendo o módulo com mais 

tempo de duração, possibilitou que o número de postagens por aluno atingisse a 

média de 4,3 em Família Soares, sendo que a média de postagens em outros módulos 

pode ser observado na tabela a seguir: 
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Tabela 10. Participação dos alunos (grupo focal) em fóruns. 

Fórum dos módulos 
Duração do 

módulo 

Número 
de alunos 

partici-
pantes do 

fórum 

% de 
partici-
pantes 

Total de 
postagens 

dos 
alunos 

Mínimo 
de 

postagem 

Máximo 
de 

postagens 

Média de 
postagens 
por aluno 

Ambientação ao Moodle 2 semanas 6 67% 11 1 3 1,8 

Cachoeira da Serra 4 semanas 5 56% 10 1 5 2 

Ilha das Flores 4 semanas 5 56% 5 1 4 2,4 

Projeto de Intervenção (1) 2 semanas 7 78% 13 1 4 1,9 

Vila Santo Antônio 3 semanas 7 78% 13 1 4 1,8 

Evento Virtual 1 1 semana 6 67% 8 1 3 1 

Família Soares 5 semanas 8 89% 34 1 6 4,3 

Projeto de Intervenção (2) 2 semanas 6 67% 8 1 2 1,3 

Dona Margarida 4 semanas 7 78% 14 1 3 2 

Maria do Socorro 1 semana 7 78% 18 1 6 2,6 

Evento Virtual 2 1 semana 6 67% 7 1 2 1,2 

Projeto de Intervenção (3) 1 semana 3 33% 3 1 1 1 

Sérgio 4 semanas 7 78% 20 1 5 2,9 

Natasha 2 semanas 7 78% 18 2 4 2,6 

Projeto de Intervenção (4) 1 semana 1 11% 1 1 1 1 

Sandra e Sofia 3 semanas 7 78% 18 1 4 2,6 

Projeto de Intervenção (5) 3 semanas 3 33% 5 1 3 1,7 

Evento Virtual 3 6 dias 6 67% 7 1 2 1,2 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 

 

O desempenho dos alunos do grupo focal no Ambiente Virtual se 

assemelhou à toda população de alunos visto que as entregas de atividades no prazo 

estiveram dentro de porcentagens semelhantes ao da população total, bem como de 

participação nos fóruns. As notas médias das disciplinas foram acima de sete para os 

participantes do grupo focal enquanto que da população foram todas acima de oito. 

5.5.11 Desempenho dos Tutores do grupo focal no Ambiente Virtual 

Os tutores que participaram do grupo focal foram avaliados quanto a 

utilização dos recursos tecnológicos no Ambiente Virtual: 

  



R E S U L T A D O S   E   D I S C U S S Õ E S   |  113 

 

 

 
Recurso Tecnológico Utilização do recurso pelos Tutores do Grupo Focal 

Ferramenta de elaboração 
do PI 
(Projeto de Intervenção) 
 

Todos os 11 tutores (100%) usaram o recurso. 
Além dos recursos comuns aos dos alunos, os tutores usaram 
funcionalidades diferentes tais como gerenciar porcentagens de 
conclusão dos blocos, inserir notas, bloquear e liberar edição do aluno.  

Game – Manejo de Filas Todos os 11 tutores acessaram o estudo interativo.  

Game-Árvore de Problema 
(PI) 

Os 11 tutores praticaram metodologia para identificar causas e efeitos 
de um problema.  

Vídeos Os 11 tutores assistiram o vídeo de orientações sobre o Evento Virtual 3 
bem como assistiram o vídeo tutorial de uso da Ferramenta de 
elaboração do PI (versão do aluno) 

Áudio 8 tutores (73%) ouviram a rádio para estudo interativo 

Enquete Questionário on-line para avaliações do: 
Curso: 7 (64%) responderam 
Game Manejo de Fila: 7 (64%) responderam 
Evento Virtual 1: 4 (36%) responderam 

Questionários  Em questionários, a funcionalidade para os tutores, é de apenas consulta 
dos erros e acertos de seus alunos. 

Monitoramento de Notas 
 

Todos os 11 tutores lançaram notas e acompanharam as evoluções das 
notas de seus alunos 

Frequências nos Encontros 
Presenciais 

8 tutores (73%) utilizaram o recurso para acompanharem as frequências 
de seus alunos nos Encontros Presenciais 

Webconferência Os 11 tutores realizaram no mínimo 5 webconferências com seus alunos. 
Usaram as funções de gravação, de postar arquivos para apresentação, 
chat on-line e ativar/desativar microfone. 

Chat 7 tutores utilizaram o recurso para interação 

Wiki 9 tutores utilizaram a wiki para auxiliar na construção dos Eventos 
virtuais 

Fórum, Questionários Postagens em fóruns, Questionários avaliativos, relatórios de atividades 
foram avaliados a seguir. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Ambiente Virtual e do Banco de Dados da 14ª edição do curso de 
Especialização em Saúde da Família. São Paulo, SP.2018. 

 
Figura 69. Recursos Tecnológicos – desempenho dos tutores – grupo focal 

 

 

Em relação a quantidade de postagens em fóruns pelos tutores 

participantes do grupo focal, observa-se pela figura a seguir uma queda acentuada de 

postagens nos Eventos Virtuais. Da mesma forma como ocorre nas quantidades de 

postagens de alunos, os picos de postagens de tutores também ocorreram nos 

módulos/disciplinas. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 

Figura 70. Postagens em fóruns de tutores participantes do grupo focal 

 

Na tabela a seguir temos os detalhes numéricos sobre o desempenho dos 

tutores quanto a postagens de mensagens em fóruns. Da mesma forma, temos uma 

média maior de postagens (38,5) no período de Família Soares pelo tempo de duração 

do módulo, de 5 semanas. No geral observa-se uma queda na quantidade de 

postagens no decorrer do curso. 

Tabela 11. Quantidade de postagem em fóruns pelos tutores do grupo focal. 

Fórum dos módulos 
Duração do 

módulo 

Número 
de tutores 

partici-
pantes do 

fórum 

% 
Total de 

postagens 
dos tutores 

Mínimo 
de 

postagem 

Máximo 
de 

postagens 

Média de 
postagens 
por tutor 

Ambientação ao Moodle 2 semanas 11 100% 244 12 36 24,4 

Cachoeira da Serra 4 semanas 11 100% 355 6 70 32,3 

Ilha das Flores 4 semanas 11 100% 312 8 56 28,4 

Projeto de Intervenção (1) 2 semanas 11 100% 390 5 58 35,5 

Vila Santo Antônio 3 semanas 11 100% 260 4 44 23,6 

Evento Virtual 1 1 semana 11 100% 25 1 4 2,5 

Família Soares 5 semanas 11 100% 424 14 68 38,5 

Projeto de Intervenção (2) 2 semanas 11 100% 218 5 49 19,8 

Dona Margarida 4 semanas 11 100% 286 4 51 26 

Maria do Socorro 1 semana 11 100% 121 4 20 11 

Evento Virtual 2 1 semana 11 100% 70 3 13 6,4 

Projeto de Intervenção (3) 1 semana 11 100% 90 2 25 8,2 

Sérgio 4 semanas 11 100% 264 5 50 24 
Natasha 2 semanas 11 100% 192 3 51 17,5 

Projeto de Intervenção (4) 1 semana 11 100% 102 1 29 9,3 
Sandra e Sofia 3 semanas 11 100% 218 2 64 19,8 

Projeto de Intervenção (5) 3 semanas 11 100% 103 1 22 9,4 
Evento Virtual 3 6 dias 11 100% 25 1 5 2,3 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 
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Os tutores também interagiram com a Coordenadoria de Tutoria com 1.078 

mensagens postadas no fórum específico de discussão e com as equipes de suporte 

e secretaria do curso com 112 e 139 mensagens respectivamente. 

O Ambiente Virtual disponibiliza os recursos de relatórios para os tutores 

acompanharem seus alunos em relação aos acessos a materiais de leitura ou se 

realizaram as atividades dos módulos, mas pela figura a seguir observa-se que os 

tutores T-H, T-I, T-J e T-K, utilizaram muito pouco do recurso. Destaca-se os tutores 

T-A e T-B que utilizaram o recurso de relatório de atividades bem mais que os demais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Banco de Dados UNA-SUS/Unifesp. São Paulo, SP, 2018 

Figura 71. Tutores do grupo focal e o acesso aos relatórios de atividades 

5.5.12 Desempenho dos Coordenadores do grupo focal no AVA 

Os recursos abaixo foram acessados pelos coordenadores com o propósito 

de conferência, teste de funcionamento e homologação para uso dos alunos. Alguns 

recursos como a Ferramenta de elaboração do PI, games, áudios, vídeos, enquetes, 

questionários, Monitoramento de Notas, Frequência nos encontros presenciais foram 

idealizados e/ou desenvolvidos pela equipe de Coordenadores. 

Recurso Tecnológico Utilização pelos Coordenadores que participaram do Grupo Focal 

Ferramenta do PI 
(Projeto de Intervenção) 

Dos 8 coordenadores, 3 (37%) utilizaram o recurso. 
Geraram um vídeo tutorial para o uso desse recurso. 

Game – Manejo de Filas Dos 8 coordenadores 7 (87%) acessaram o estudo interativo. 

Game-Árvore de Problema  7 coordenadores acessaram o game da Árvore de Problema 

Vídeos 3 coord. (37%) assistiram o vídeo de uso da Ferr.do PI (versão do aluno) 

Áudio 7 coordenadores ouviram a rádio. 

Enquete 4 coordenadores acessaram a enquete  

Questionários  2 Coordenadores produziram os questionários 

Monitoramento de Notas 5 coordenadores utilizaram o recurso para acompanharem as notas 

Webconferência 4 coordenadores realizaram webconferências com os tutores  

Chat 4 coordenadores acessaram o recurso 

Wiki 2 coord. postaram na wiki; 3 acompanharam a construção dos EVs 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do CESF14. São Paulo, SP.2018. 

Figura 72. Rec. Tecnológicos – desempenho dos coordenadores – grupo focal 
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Os coordenadores que participaram do grupo focal trocaram mensagens 

nos fóruns da equipe a saber: Coordenação de tutoria com Coordenação do Curso 

postaram 151 mensagens; demais Coordenações com os Tutores com 794 

mensagens. 

Os participantes dos grupos focais de tutores e coordenadores também 

tiveram seu desempenho no ambiente virtual correspondente ao desempenho de 

todos os tutores e coordenadores do curso. Dessa forma conclui-se que os 

participantes dos grupos focais, por meio de suas falas, representaram toda a 

população de tutores e coordenadores. 

5.6 Resultados da Análise Qualitativa 

5.6.1 Identificação das percepções dos grupos focais 

Nesta seção destacam-se as comparações dos resultados obtidos pela 

análise de conteúdo por cada grupo focal. Resultados estes, que indicaram 

facilidades, dificuldades e necessidades não somente no âmbito dos recursos 

Tecnológicos mas também do Ambiente Virtual de Aprendizagem, do Processo de 

Ensino e Aprendizagem e de Outros Temas.  

A análise de conteúdo por cada grupo focal resultou na tabela a seguir, onde 

destacam-se as categorias e subcategorias que aparecem por grupo: 

 

Tabela 12. Resumo da análise de conteúdo 

Análise Aluno Tutor Coordenador 

Núcleos Temáticos 4 3 2 

Unidades de Contexto 110 61 22 

Unidades de Registro 118 84 42 

Categorias 8 10 6 

Subcategorias 11 12 12 
Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018. 

 

Observa-se pela tabela a seguir um alerta para o grupo de alunos que 

indicou mais dificuldades (53%) do que facilidades e necessidades. Os grupos de 

tutores e coordenadores indicaram mais necessidades de recursos (40% e 74% 

respectivamente) focando melhorias para o curso. 
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Tabela 13. Facilidades, Dificuldades e Necessidades dos recursos 

Indicação 
Aluno Tutor Coordenador 

n % n % n % 

Facilidades 28 24% 30 36% 5 12% 

Dificuldades 63 53% 20 24% 6 14% 

Necessidades 27 23% 34 40% 31 74% 

Total 118  84  42  
Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018. 

 

Na Figura 73 da página seguinte tem-se o resultado da análise de 

conteúdo, modalidade temática com a identificação dos Núcleos Temáticos, 

Categorias, Subcategorias e a indicação dos grupos focais em relação as facilidades, 

dificuldades e necessidades do que foi comentado. 
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Núcleos 
Temáticos 

Categorias Subcategorias 

Facilidade(F), Dificuldade(D), 
Necessidade(N) 

Aluno Tutor 
Coorde-
nador 

1. Recursos 
Tecnológicos 

1.1 Ferramenta para o 
Desenvolvimento do 
Projeto de Intervenção (PI) 

  -- (F) (F) 

1.2 Pesquisa e 
Desenvolvimento de 
Soluções Tecnológicas 

1.2.1 Anotações –percurso 
formativo do aluno 

-- (D) (N) 

1.2.2 Antiplágio -- (N) (N) 

1.2.3 Big Data (grande volume de 
dados) 

-- -- (N) 

1.2.4 Chatbot (automatizar 
conversas) 

-- -- (N) 

1.2.5 Corretor ortográfico e 
tradutor para língua portuguesa 

(N) (N) (D,N) 

1.2.6 Formatação de Referências 
Bibliográficas (ABNT) 

(F,N) (N) (N) 

1.2.7 Novos recursos em fórum -- (N) (N) 

1.2.8 Processo de trabalho -- -- (N) 

1.3 Integração de Sistemas 
com o Moodle 

1.3.1 Gerência de notas -- -- (D) 

1.3.2 Recursos externos -- -- (D,N) 

2. Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 

2.1 Interface Gráfica do 
Usuário 

2.1.1 Acesso por Dispositivos 
móveis 

(D,N) (D) -- 

2.1.2 Hiperlink (F,N) -- -- 

2.1.3 Layout -- (F,D) -- 

2.2 Navegação no AVA   (F,D) (F,D) -- 

2.3 Organização Didática 

2.3.1 Regras de Avaliação-aluno (D) -- -- 

2.3.2 Orientações (D,N) (N) -- 

2.3.3 Relatórios de acessos do AVA -- (F,D) -- 

2.3.4 Tutoriais (D,N) (N) -- 

3. Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

3.1 Educação Permanente 
3.1.1 Formação do Aluno -- (F) (F, N) 

3.2.2 Formação do Tutor -- (F, D, N) (F, N) 

3.2 Interação, Afetividade 
e Produtividade 

  (D,N) (F, N) (F) 

3.3 Metodologias Ativas   (F) (F, N) (D,N) 

3.4 Revisão de Conteúdo   -- (D, N) -- 

3.5 Tipo de avaliação (nota 
ou conceito) 

  -- (N) -- 

4. Outros 
Temas 
 
  

4.1 Trabalho na Atenção 
Básica 

4.1.1 Aplicativos para o trabalho (F,D,N) -- -- 

4.1.2 Computadores (D) -- -- 

4.1.3 Conexão com a Internet (D) -- -- 

4.1.4 Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

(F,D,N) -- -- 

4.2 Educação Permanente 
na UBS 

  (F,D) -- -- 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2018. 

Figura 73. Resultado da análise de conteúdo 
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A categoria “Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas” é a 

que tem mais indicações de Necessidades com 8 subcategorias de Recursos 

Tecnológicos. Antiplágio por exemplo, foi indicado pelo grupo de tutores e 

coordenadores como sendo uma Necessidade, assim como “Novos recursos em 

fórum” foi indicado por tutores e alunos. 

Observa-se ainda que 3 categorias apareceram nos 3 grupos focais: 

“Interação, Afetividade e Produtividade”, “Metodologias ativas” e “Pesquisa e 

Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas”, sendo que nessa última, “Corretor 

ortográfico e tradutor língua portuguesa”, “Formatação de Referências Bibliográficas 

ABNT” e “Novos recursos em fórum” são subcategorias apontadas como uma 

Necessidade pelos 3 grupos focais. A categoria “Metodologias ativas” também foi 

apontada pelos 3 grupos como sendo uma necessidade para os processos 

educativos. 

As subcategorias “Big Data (grande volume de dados)”, “Chatbot 

(automatizar conversar)”, “Processo de trabalho”, “Gerência de Notas” e “Recursos 

externos”, todas pertencentes ao Núcleo temático de Recursos Tecnológicos, foram 

comentadas como sendo necessários ou dificultosos, somente pelo grupo de 

coordenadores. 

Outros comentários de alunos se referem às dificuldades com recursos 

tecnológicos em seus locais de trabalho envolvendo falta de computadores, prontuário 

eletrônico e Internet que não estão sob o foco desta pesquisa, por isso foram 

mapeados em “Outros temas”. 

As descrições dos Núcleos temáticos, Categorias e Subcategorias são feitas 

a seguir:  

 

5.6.1.1 NÚCLEO TEMÁTICO 1: Recursos Tecnológicos 

Ao serem motivados a comentar sobre as facilidades, dificuldades e 

necessidades de recursos tecnológicos que apoiam os processos pedagógicos no 

curso, os três grupos apresentaram ideais sobre os temas: 1- ferramenta para o 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção; 2- pesquisa e desenvolvimento de novos 

de recursos tecnológicos para auxílio no processo de ensino e aprendizagem e 3-

integração de sistemas externos com o Moodle, que são descritas a seguir. 
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Categoria - Ferramenta para o Desenvolvimento do Projeto de Intervenção (PI) 

 

A Ferramenta para o Desenvolvimento do Projeto de Intervenção foi 

apontada pelos tutores e Coordenadores como sendo uma Facilidade e que auxilia 

nos processos educativos.  

Como já mencionado, o desenvolvimento do Projeto de Intervenção era 

desenvolvido em arquivos Word® que eram tramitados entre aluno e orientador por 

diversas vezes, ocorrendo vários transtornos como erro de abertura ou leitura dos 

arquivos. 

Diante dos problemas identificados ao longo do processo de elaboração do 

PI, a equipe de tecnologia do projeto UNA-SUS/UNIFESP desenvolveu uma 

ferramenta específica, incorporada no AVA-Moodle, que auxilia o desenvolvimento do 

projeto e que facilita as correções e interação com o tutor/orientador. Detalhes da 

“Ferramenta de elaboração do PI” estão descritos nas páginas 65 a 67. 

Desde a implementação da ferramenta, 2.093 projetos (17% do total de 

12.024 alunos matriculados) estão armazenados no Banco de Dados Institucional 

Desses, 599 (28,6%) são da oferta CESF14, estudada nesta pesquisa (UNA-SUS, 

UNIFESP, 2017d). 

De acordo com as falas de tutores e coordenadores essa fermenta foi 

apontada como uma facilidade, que contribuiu para que a atenção do tutor ficasse no 

conteúdo e na relevância da proposta de ação no território e não na manipulação de 

arquivos sendo enviados do aluno para o tutor/orientador e vice-versa.  

A seguir estão expostas algumas falas sobre a Ferramenta de elaboração 

do PI, e para o entendimento das letras que aparecem no início e final de cada fala, 

explica-se da seguinte forma: as letras A, T e C correspondem a fala de um Aluno, 

Tutor ou Coordenador e o número identifica a pessoa que falou. As letras (D), (F) e 

(N) ao final da fala, equivale à dificuldade, facilidade ou necessidade, 

respectivamente.  

 
T1 – [...] uma coisa que chama a atenção, que é muito favorável mesmo, é a 
questão dos projetos de intervenção [...]. Então, assim, tá fantástico. Porque 
está muito, muito simples, mesmo, pra gente conseguir orientar os alunos. 
(F) 

 

T6 – [...] a ferramenta PI...que libera um pouco a gente da parte chata que é 
de normatização, formatação, pra você de fato cuidar do conteúdo (F) 

 

T2 – [...] Questão do PI[...] eu acho muito importante são os espaços já com 
essa facilidade de você entrar. Então, se você abre um módulo, você já tem 
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ali todos os ícones, as janelas pra você ir navegando. Então isso facilita muito. 
(F) 

 

T6 – [...] eu acho que a ferramenta (do projeto de intervenção),[...], acho que 
tem muitas coisas, mas eu acho que ela tem esse mérito. Me deixa livre[...] 
‘Não preocupe, não, depois, no final, o resultado sai lá e vamos trabalhar na 
problematização’. (F) 
 
T1 – [...] que favorece muito o trabalho. Diminui muito o nosso trabalho[...]E, 
agora, está bem dirigido. Então, eu acho que essa ferramenta (de elaboração 
do Projeto de Intervenção) facilita demais, demais mesmo, o nosso trabalho. 
(F) 
 
C3 – [...] Se a gente conseguir melhorar as coisas, como melhorou com o PI 
[...] (ferramenta do PI) (F) 
 

 

Categoria - Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas 

 

Esta categoria emergiu devido às diversas falas sobre necessidades de 

novos recursos que poderiam ser desenvolvidos ou introduzidos no curso que 

contribuíssem com o processo formativo, que favorecessem a reflexão dos alunos 

sobre os problemas em seus territórios de atuação e os auxiliassem na proposição de 

soluções. 

Emergiram nove subcategorias conforme comentários apresentados 

abaixo: 

Subcategoria - Big Data (grande volume de dados) 

Com uma vasta base de dados sobre alunos, tutores, notas, avaliações, 

comportamentos de navegação no ambiente virtual, tempos de respostas em 

atividades, mensagens, dentre outros dados, o grupo de coordenadores comentaram 

sobre a quantidade de dados acumulados de 14 edições do curso e sugeriram uma 

pesquisa utilizando o conceito de Big Data, por meio do qual seria possível aprender 

com os dados, levantando indicadores que auxiliassem a Coordenação do curso a 

tomar decisões e avançar por caminhos pedagógicos ainda não explorados no curso. 

 

C3 - O caminho, com essa forma de bigdata, de você conseguir levantar 
informações ou aprender com esse volume enorme de dados que a gente 
tem, é central pra gente conseguir avançar. (N) 

 

C2 – Essa coisa dos algoritmos e análise de grandes movimentos e tudo, de 
bigdata traz pra esse processo. Acho que a questão das competências, 
habilidades e atitudes esperadas (N) 

 



R E S U L T A D O S   E   D I S C U S S Õ E S   |  122 

 

 

Na literatura, o conceito de Big Data surgiu devido aos dados estarem 

sendo produzidos em grande quantidade e em diferentes formatos por meio de vários 

tipos de equipamentos. Isso se deve à evolução das tecnologias computacionais e 

informacionais digitais que vem ocorrendo nos últimos tempos (AMARAL, 2016). 

A subcategoria indica o uso de metodologias de ensino integradas com as 

tecnologias mais avançadas que guiem os alunos por diversos caminhos 

metodológicos de acordo com algoritmos de reconhecimento de padrões de 

comportamentos. Para isso, as tecnologias são envolvidas tais como o Data Mining 

(mineração de dados) e Big Data como já mencionadas.  

Conforme Patrício (2018), o objetivo do uso das referidas tecnologias é 

compreender o comportamento dos estudantes e a maneira como os mesmos 

aprendem em situações virtuais de aprendizagem. As técnicas de Mineração de 

Dados educacionais são valorizadas pelos pesquisadores com a finalidade de obter 

conhecimentos úteis a partir desses dados. Esses conhecimentos podem servir de 

apoio para melhorar as práticas de Educação a Distância, além de ser uma importante 

ferramenta para viabilizar a personalização ou customização dos processos 

educativos. Mais comentários dos coordenadores apontando necessidades. 

C2 – Se você tiver um algoritmo capaz de perceber estes padrões de 
comportamento durante o processo, você vai direcionando ele para diferentes 
ofertas que já estão na plataforma, pra que ele chegue no mesmo objetivo 
girando a espiral dele ou o arco dele, de acordo com o perfil dele.(N) 
 
C2 -  [...] pensando no que existe hoje de adaptação, de customização de 
ferramentas, nessa própria lógica de machine learning, se a gente conseguir 
ter vários perfis e a plataforma for construindo determinados caminhos, 
trajetórias possíveis, gamificadas, simuladas e etc, acho que seria uma ideia 
de imagem-objeto perfeita pro curso. (N) 

 

Subcategoria - Antiplágio 

Esta subcategoria emergiu a partir dos comentários da existência de textos 

similares postados pelos alunos em atividades de fóruns. Veio a percepção aos 

tutores e coordenadores de que situação análoga pudesse estar ocorrendo nos textos 

nos projetos de intervenção. Assim, tutores e coordenadores indicaram a necessidade 

de um recurso tecnológico que pudesse verificar tais ocorrências, tanto em fóruns 

quanto nos projetos de intervenção. 

A situação apresentada é crítica porque o que se almeja é que por meio da 

Educação Permanente, seja possível formar profissionais engajados e sensíveis à sua 
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realidade local, com visão crítica, e que saibam discutir utilizando suas próprias ideias 

e experiências e que sejam resolutivos frente aos problemas de seus territórios de 

atuação. Conforme DAVINI (2009, p.43) a “Educação Permanente representa uma 

importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores 

dos serviços [...] colocando as pessoas como atores reflexivos da prática e 

construtores do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de receptores[...]” 

 

As falas preocupantes de tutores e coordenadores foram: 

T3 – Eu acho que a gente deveria ter, também na ferramenta de PI, algum 
dispositivo de plágio[...] tem coisas que está muito na cara, que já é de 
edições anteriores, você já até viu aquilo. Aquela referência você já falou pra 
pessoa lá atrás corrigir, e está aí de novo. Mas como que eu vou falar que é 
plágio? Em qual plataforma que eu vou colocar? O que eu vou usar de 
dispositivo de plágio [...] Então, assim, eu acho que todos os PIs de todas as 
edições já foi colocado em alguma plataforma de vocês, guardados. Acho que 
isso tinha que se tornar um campo nosso, assertivo mesmo, pra detectarmos 
o plágio. (N) 

 

C3 – Por exemplo, checar plágio. É uma ferramenta... Isso é absolutamente 
programável.[... ] E a gente consegue tocar esse trabalho. (N) 

 

Subcategoria - Chatbot 

Outra necessidade apontada pelos coordenadores, diz respeito à 

tecnologia Chatbot, que vem a ser um programa implementado a partir de conceitos 

de inteligência artificial para permitir uma conversa entre uma pessoa e uma máquina, 

de forma mais real possível, induzindo a pessoa a pensar que está falando com outra 

pessoa e não com um computador (LAVEN, 1996).  

A conversa conduzida com um chatbot é possível porque existe um banco 

de dados de palavras-chaves que, ao serem reconhecidas pelo sistema, acionam 

outros textos. Isso significa que quanto mais palavras-chaves forem alimentadas nos 

bancos de dados, e reconhecidas pelo chabot, com respostas amigáveis e bem 

escritas, maior chance de sucesso nas atividades (MOITA, 2010). 

Essa tecnologia é bastante utilizada em websites comerciais, 

entretenimentos, FAQs (frequently asked questions ou “perguntas mais frequentes”) 

e também em diversas áreas educacionais. No lugar do aluno obter uma lista 

previamente disponibilizada de respostas e escolher um item ou clicar numa palavra 

âncora e ser direcionado a um texto, ele pode interagir com o robô de uma forma mais 
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dialógica. Isso significa também que o aluno pode fazer questionamentos de forma 

mais livre, sem ter o constrangimento se o fizesse num fórum e outras pessoas vissem 

(MOITA, 2010). 

O chatbot poderia auxiliar o aluno no sentido dele obter respostas rápidas 

e objetivas, assim quando entrasse no ambiente virtual e perguntasse “o que devo ler 

hoje?”, “que atividades tenho que realizar?”, “que prazo eu tenho?”, como se estivesse 

perguntando ao próprio tutor, o chatbot responderia de forma mais rápida e objetiva. 

Essa tecnologia foi mencionada nas falas dos coordenadores como sendo 

uma necessidade para os cursos oferecidos na modalidade a distância:  

 
C3 – Usando um chatbot ou coisa assim. Mas, enfim, pelo menos o 
computador vai ter algumas coisas, um padrão que ele já vai colocar, ele já 
vai levantar aquele caso, no fórum, pro pessoal poder responder.  (N) 
 
C2 – Quando a gente olha pra isso, isso dá uma base de decisões tomadas 
pra um algoritmo de inteligência artificial que permite que a gente perceba 
comportamento de tomada de decisão do aluno, fazendo com que a gente 
tenha elementos suficientes pra você colocar um chatbot, pra você colocar 
uma tomada de decisão baseada em padrões...  (N) 
 
C2 – [...] ou trazendo uma lógica de inteligência artificial, a partir de algoritmos 
e outras coisas, que podem nos ajudar a dar elementos de interação sem a 
necessidade da presença do tutor em todos os momentos (N) 
 
C3 – implementa um chatbot... (N) 

 

Subcategoria - Corretor ortográfico e Tradutor para língua portuguesa 

Esta subcategoria emergiu como uma necessidade nos três grupos, que é 

a correção ortográfica na elaboração dos textos. Além disso no grupo de tutores e 

coordenadores foi comentado da necessidade de ter um tradutor de texto para língua 

portuguesa devido à presença de alunos de origem cubana no curso e a língua 

portuguesa ser um complicador nos momentos de elaboração de texto como em 

mensagens em fóruns e na elaboração do projeto de intervenção, conforme expresso 

nas falas abaixo: 

 
C1 – [...]partir da entrada dos cubanos [...] a questão da dificuldade que o 
aluno atual tem mesmo com a questão da linguagem[...] (D) 
 
T2 - Nós temos a maioria de estudantes cubanos que eles têm muita 
dificuldade com o português.[...] Então, talvez, se no PI pudesse, a hora que 
eles fossem escrevendo em espanhol, já ir saindo em português, seria uma 
possibilidade. (N) 
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T1 – [...] é que dentro da ferramenta (de desenvolvimento do projeto de 
intervenção), a gente não tem o corretor de texto [...] Então, muitas pessoas 
falam pra eles pegarem, copiarem, jogarem no word, corrigirem tudo, pra 
depois voltar pra lá (porque falta um corretor ortográfico na ferramenta do 
projeto de intervenção) (N) 

 

A3 – Seria bom ter um corretor (corretor ortográfico) (N) 
 

A3 – mas na pressa, ali, quando você tem um corretor, já facilita a sua vida. 
(F) 

 

Esses apontamentos são compreendidos ao verificar que 70% dos alunos 

são de nacionalidade cubana (Figura 35 - página 91). O grupo de alunos indicou 

apenas o corretor ortográfico. 

Subcategoria - Formatação automática de Referências Bibliográficas 

O desconhecimento de alguns alunos em relação as regras da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a dificuldade para a formatação das 

referências bibliográficas nos projetos de intervenção foram comentadas nos três 

grupos. Os alunos têm conhecimento da existência no mercado, de programas 

formatadores automáticos das referências e comentaram da facilidade do uso e todos 

os grupos indicaram como sendo um recurso tecnológico necessário para ser 

incorporado no curso para melhoria dos processos educativos. 

 

T7 – Porque eu já vi algumas ferramentas que o aluno vai inserindo os dados 
e aí ela sai pronta na ABNT, Vancouver [...]. Talvez se a gente tivesse isso 
também no PI [...]. Nossa, ia ser maravilhoso. (N) 

 

A2 – Eu sei que existe, e que facilitou muito (programa formatador das 
referências ABNT) (F) 
 
C4 – [...] tem que facilitar a vida do aluno em termos de formatação ABNT, 
que é exigência da Rede UNA-SUS[...] (N) 

 

A3 – Até hoje todos os trabalhos que eu fiz, que eu coloquei as referências, 
eu ia lá na ABNT e olhava. De onde que é essa referência? Ai, como faz? 
Mas eu já fiquei sabendo desse programa que facilita, mas eu nunca usei. (F) 
 
C1 –“Quanto a questão da montagem do PI, principalmente, por conta das 
referências bibliográficas. A gente sabe que a Internet fornece isso 
automaticamente. Você puxa uma referência, ela já monta em ABNT.(N) 

 

Subcategoria – Novos recursos em fórum 
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Recursos novos em fóruns foram comentados por tutores, sobre os 

aspectos de necessidades. A possibilidade de colocar likes nos fóruns, como no 

Facebook23, sem que se precise digitar muito para demonstrar se gostou ou não do 

comentário do colega, ou fazer uma gravação que possibilite dar ênfase em algumas 

ideias como no Whatszapp24, são sugestões de melhorias do que propriamente uma 

necessidade.  

T6 – Porque pra você fazer um texto escrito em português é uma coisa que 
precisa muita elaboração e o que a gente, muitas vezes, quer no fórum é um 
bate pronto,[...]  Dá possibilidade de botar like ali, de comentários (like como 
curtir do facebook) (N) 
 
T1 –“[...] que nem whatsapp. Você pode fazer mensagem de texto ou você 
pode fazer uma gravação. Então, se a gente tivesse essa possibilidade, que 
tem coisas que é mais complicado se digitar. Mas talvez você falando até com 
a ênfase que você dá. Então, dentro do fórum, você ter a possibilidade 
também de você tá falando que nem no whatsapp, não só digitando, acho 
que também seria bom. (N) 
 
T3 – Fazer um grupo de whatsapp, por mensagem... Não tem de mensagem? 
Mas fazer um grupo lá como se fosse um whatsapp. Ia ser mais dinâmico, 
também. (N) 

 

Os coordenadores comentaram sobre a necessidade de colocar nos fóruns 

a funcionalidade de avaliação entre pares. 

 

C6 - E, também, essas configurações específicas de fórum. Estávamos 
tentando, no curso passado, fazer um fórum que o aluno avaliasse o outro... 
(N) 

 

Conforme Araújo e Gaudencio (2018, p. 1958), a “avaliação entre-pares é 

um mecanismo útil na medida que coloca o aluno no papel de revisar a atividade do 

colega e de ser capaz de gerar, rapidamente, algum tipo de feedback.”. Os mesmos 

autores relatam que por meio de um guia de correção, observaram que a avaliação 

não diferiu muito da correção produzida pelo professor e que “os comentários 

apresentados pelos alunos apresentam coerência e relevância durante o processo de 

correção” (ARAÚJO, GAUDENCIO, 2018).  

 

 
 

                                                 
23 O Facebook é a mais popular rede social da história. O sistema nasceu das mãos de estudantes de 
computação da universidade de Harvard — Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e 
Chris Hughes. Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/a-origem-do-facebook-4934191 
24 O WhatsApp Messenger é uma aplicação de mensagens instantâneas que permite a comunicação 
por mensagens textuais, por voz, ou por telefonemas. Fonte: https://www.whatsapp.com/ 
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Subcategoria – Anotações sobre o percurso formativo dos alunos 

Esta subcategoria emergiu devido a necessidade apontada por tutores e 

coordenadores sobre ter um local em que pudessem fazer anotações sobre 

particularidades do aluno e sobre seu percurso formativo, algo que fosse prático e 

rápido.  

No ambiente virtual, ao clicar no nome do aluno, o tutor é direcionado para 

uma página com os dados pessoais de cadastro do aluno, primeiro e último acesso 

ao ambiente e links para relatórios de atividades. Mas a necessidade vai além dessa 

condição previamente existente no ambiente virtual, como expressam as seguintes 

falas:  

C6 – E também você falou nessas ferramentas de traçar o perfil desses 
alunos. Eu sinto falta. Nós temos criado formulários, pra tentar entender esse 
perfil desse aluno. Usamos, às vezes, alguma planilha da gestão, mas eu 
acho que podíamos ter alguma coisa que fosse mais visual, em relação a 
esses perfis. Pensar em alguma coisa por ai.[...] (N) 
 
T3 – Pela primeira vez, eu estou tendo que usar um papel pra verificar quando 
que o meu aluno, realmente, tá fora da plataforma, tá sem acessar módulo... 
(D) 
 

Para orientar o processo de aprendizagem do aluno e favorecer a interação 

do coletivo no ambiente virtual é necessário que os tutores tenham acesso a dados 

que favoreçam as interações e a condução da tutoria.  Ter um mecanismo em que 

possa fazer o monitoramento do percurso formativo e ter disponível rapidamente as 

observações que eventualmente tenha feito sobre particularidades do aluno, auxiliam 

o tutor na prática de tutoria e na condução do processo diante de um chat, de uma 

webconferência ou em uma situação avaliativa. São subsídios que auxiliam o tutor a 

chegar mais próximo do aluno. 

Subcategoria – Processo de Trabalho 

Os coordenadores sugerem melhorias no processo de trabalho da própria 

equipe. Sugerem que se façam reuniões científicas para discutirem sobre novas 

tendências e tecnologias e com planejamentos. 

C4 - [...]eu acho que a gente precisava trazer não só a tecnologia hard da 
computação, como um pouco mais de pegada acadêmica[...] Estudar 
tendências, estudar o que deu certo e o que deu errado [...] Então, por 
exemplo, se a gente tivesse um coordenador de EaD, um coordenador de TI, 
que trouxessem pra gente aqui, um norte, um planejamento, um storyboard 
de recursos tecnológicos educacionais.  (N) 
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C4 - Por exemplo, da parte de hardware. Por exemplo, da parte de 
tecnologias educacionais, layout, interface, melhorias de ferramentas. E 
essas reuniões científicas, dariam um norte para nossas tomadas de 
decisões. (N) 

 

Categoria - Integração de Sistemas com o Moodle 

 

Subcategoria – Recursos externos 

A necessidade de integração de Sistemas com o Moodle emergiu do grupo 

de coordenadores sobre soluções externas ao Moodle que podem ser utilizadas 

dentro ou a partir dele, mas que devem estar integradas com o sistema Institucional. 

 
C7 - Tem um mundo inteiro aí de recursos e tal. Então pra gente usar isso 
tem que ter um mero link. Como que a gente coloca essas coisas pra dentro 
do curso, conversar com o curso. Talvez esse seja um desafio. Que a gente 
tenha que tocar. (N) 
 
C3 – E uma coisa administrativa, simples, que é a integração do moodle 
Proec  (D) 
 

 

Subcategoria - Gerência de notas 

De acordo com as falas a seguir, os coordenadores apontam como sendo 

uma dificuldade o fato dos tutores atribuírem as notas nas atividades e depois 

exportarem para o “Monitoramento de notas” que é uma aplicação, que apesar de 

rodar a partir do ambiente virtual, ela foi desenvolvida externamente e os bancos de 

dados são diferentes, o que explica a necessidade de fazer o transporte dos dados do 

banco de dados do Moodle para o da Instituição. Esse transporte de dados ocorre de 

modo semi-automático necessitando ainda do uso de planilhas eletrônicas de modo 

intermediário. 

O Monitoramento de notas foi desenvolvido especificamente para ser uma 

central de notas que é referência para alunos e tutores consultarem sobre a situação 

acadêmica dos alunos. Além de notas adquiridas durante as atividades do curso tem-

se as informações de frequências também.  

 

C5 - [...] A gente tem uma demanda antiga aqui de colocar no moodle a gestão 
de notas (com o sistema da Universidade). Nós nunca conseguimos fazer 
isso. Eu converso com os professores de outras universidades, onde isso é 
feito com tranquilidade. (D) 
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C6 -  E, assim, eu sou, eu gosto dessa ferramenta, criada fora do moodle, 
mas eu sei que o ideal seria ali dentro do moodle. Ou que essa ferramenta 
conversasse com o moodle. Porque o tutor vai ter que dar uma nota na tarefa 
específica e, depois, ele tem que exportar pro monitoramento.  (D) 
 
C5 - [...] E o aluno não consegue consultar e desconfigura na hora de 
consultar. E consulta uma coisa e, depois, no histórico vem outra. 
Recentemente a gente teve problema com isso. Porque eu nem sei como é 
que é esse caminho de dentro aqui do moodle pra PROEC, mas eu sei que 
tem problemas (D) 
 
 

5.6.1.2 NÚCLEO TEMÁTICO 2: Ambiente Virtual de Aprendizagem  

 
Nas falas dos alunos e tutores houve elementos que justificaram a definição 

deste núcleo temático. Ao comentarem sobre as facilidades e dificuldades em 

encontrar os recursos e navegar pelo ambiente virtual do curso, ou sobre orientações 

faltantes no Ambiente Virtual, surgiram as seguintes categorias: 1 - Interface Gráfica 

de Usuário, 2 - Navegação no AVA e 3 - Organização Didática. 

 

Categoria - Interface Gráfica de Usuário 

 

A “Interface Gráfica de Usuário” vem a ser um meio pelo qual o usuário 

consegue realizar tarefas ou executar diversas funcionalidades existentes em 

dispositivos digitais como computadores e dispositivos móveis. Essa interação 

acontece por meio de elementos gráficos como por exemplo ícones e símbolos que 

geralmente são selecionados pelo teclado, mouse ou toques nas telas sensíveis 

desses equipamentos. 

A partir dos apontamentos dos alunos e tutores, surgiram três 

subcategorias: Layout, Hiperlink e Acesso por Dispositivos Móveis. 

Subcategoria - Layout 

Somente os tutores comentaram do layout, disseram ser visualmente 

agradável a plataforma do curso, mas também apontaram ícones muito pequenos: 

 

T2 – O desenho, o layout tudo. A estrutura, na verdade, isso é muito 
prazeroso.(F) 
 



R E S U L T A D O S   E   D I S C U S S Õ E S   |  130 

 

 

T9 – [...] o que eu percebo nesse curso, nessa plataforma, eu acho que é uma 
plataforma muito atraente,[...] Ela tem um colorido[...] muito gostoso. (F) 
 

T6 – Ficou muito pequenininho. (ícone para chegar no recurso da ferramenta 
do projeto de intervenção) ...Porque, assim, os tutoriais ficaram com ícone 
grande e o nosso "tchans", que é a ferramenta, ficou com um negocinho 
assim. Até eu clicar isso, como aluna, eu ia demorar. (D) 

 

Ao mencionarem o desenho instrucional, estrutura, cores do ambiente 

virtual e tamanho dos ícones, os tutores fizeram referência ao layout do ambiente do 

curso. De fato, “o layout de acordo com os padrões de Acessibilidade, Usabilidade e 

Ergonomia, influenciam diretamente na codificação, compreensão e interpretação dos 

temas abordados” (BURGOS, 2010).  

Moran, K. em 2017, investigou como os elementos com “atrativos fortes” 

de serem clicados (exemplo: botão 3D, texto azul e sublinhado) e os elementos planos 

com “atrativos fracos” ou ausentes (exemplo: textos estáticos ou botão fantasma) 

interferem nos usuários na forma como processam e entendem as páginas Web. 

Como experiência, duplicou algumas páginas web colocando elementos com 

“atrativos fortes” em uma página e os elementos de “atrativos fracos” ou ausente em 

outra página. Utilizou um equipamento de rastreamento de movimentos oculares e 

concluiu que os usuários gastavam mais tempo tentando entender ou processar os 

elementos planos de “atrativos fracos” ou ausentes, elas perdiam mais tempo nessa 

situação (MORAN, K. 2017). 

Subcategoria - Hiperlink 

Quanto a subcategoria Hiperlink que aparece somente nas falas dos alunos 

como “palavras-chave” foi considerada uma facilidade e necessidade, e que deveriam 

existir mais hiperlinks nos textos do curso. 

A4 – Eu acho que o grande facilitador na leitura foi realmente a palavra-chave 
(links nos textos). Eu acho que isso, pra mim, é o de positivo que eu mais 
destaco na leitura e na dinâmica e na interação da plataforma. Então torna a 
leitura mais direcionada, com a palavra-chave (F) 
 
A3 – Acho que poderia usar esse tipo de palavra-chave (links) pra mais 
coisas. Pra orientar mais. E aquela questão mesmo de pôr o que a gente tem 
que fazer em tópicos, em links[...]. (F) 
 
A4 – Mas uma facilidade é que durante os textos têm palavras chaves que 
são links[...] Você vai pro texto de fundamento. Então isso é uma 
facilidade.(F) 
 
A3 - No módulo da Vila Santo Antônio teve muito isso (links nos textos). Foi 
um módulo que foi fácil de mexer. Ficou bem claro o que queria [...] (F) 
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A1 - Que poderia ser igual aquele que eles colocam casos clínicos (sugerindo 
links por números) (N) 
 

 

Hiperlink significa ligações que permitem interconexão não-linear com 

outros textos ou outros recursos multimídia como som, imagem, vídeo e elementos 

gráficos (BURGOS, 2010).  

Subcategoria - Acesso por dispositivos móveis 

A subcategoria “Acesso por dispositivos móveis” surgiu nas falas dos 

alunos e tutores que relataram dificuldades em acessar o curso principalmente por 

smartphones (“telefones inteligentes” com capacidade de armazenamento e 

processamento de dados). Relatam que alguns recursos do curso não estão 

disponíveis quando acessados pelos celulares ou ficam deslocados na tela a ponto 

de não serem clicáveis ou legíveis nesses dispositivos. 

 

T4 – Eu só sinto falta, na página inicial, aquele lá embaixo 'sala de aula', 
quando eu faço pelo celular, eu não tenho esse caminho. (D) 
 
A4 – Eu tenho tido bastante dificuldade, realmente, também pra acessar no 
celular. Pelo celular eu não consigo...Eu acesso o curso pelo notebook (D) 
 
A8 – [...] eu já fiz dois cursos à distância, e todos os dois tinham esses 
aplicativos no smartphone.[...] Então seria bom ter um aplicativo pra você 
poder manejar isso fácil. Ia facilitar muito... (N) 
 
A8 – Se eu tivesse no aplicativo, já ficava conectado e ia ajudar muito, 
também.  (N) 
 

Foram constatadas dificuldades em relação aos recursos de Quadro de 

avisos, Calendário, Guia do Participante e Minha sala de Aula que não aparecem pelo 

celular na página principal, como aparecem nos demais dispositivos (tablet, notebook, 

computador de mesa). 

Em relação às necessidades, o apontamento para que exista um “aplicativo 

do curso” que possa ser acessado pelos dispositivos móveis é relevante. O aplicativo 

seria uma versão mais enxuta do curso em que ficariam disponíveis as principais 

funcionalidades tais como ver notas, acessar fóruns, tarefas e comunicados em geral. 

Em 2015, uma pesquisa da Google indicava que números de pessoas 

conectadas no Brasil superavam as populações digitais de países como o Itália e 
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México (GOOGLE, 2015). Aquisição de smartphones se tornara possível em 

decorrência dos avanços tecnológicos aliados à elevação da renda. 

Dessa forma é importante que o acesso ao curso por meio de dispositivos 

móveis, seja adequado a todos. Os participantes do curso devem ter condições plenas 

para realizar tarefas, leitura dos conteúdos, ver vídeos, participar de fóruns, chats e 

webconferências, no momento e locais que forem mais adequados. 

 

Categoria – Navegação no AVA 

 

A categoria “Navegação” no ambiente do curso é tão importante quanto a 

sua interface gráfica. Alunos e tutores relataram facilidades e dificuldades em navegar 

pelo ambiente virtual. No relato do aluno A1 abaixo, há o reconhecimento da 

dificuldade na navegação, mas deve-se considerar que no levantamento realizado 

com o questionário aos participantes do grupo focal de alunos, o referido aluno está 

entre a maioria 6 (67%) que respondeu estar fazendo o curso a distância pela primeira 

vez.  

Outros apontamentos de alunos também devem ser observados ao 

mencionarem dificuldade de ir retrocedendo página por página até chegar num 

determinado ponto do texto, e tutores reconhecendo facilidades na navegação ou 

sugerindo a melhor localização de recursos em tela, são algumas falas que surgiram 

sobre a navegação no ambiente virtual: 

 

 A1 - Eu tenho dificuldade. Minha ignorância tecnológica é nesse sentido 
(navegação).  (D) 

 

A4 – Aí você chegou na quinta página, quer voltar na segunda, porque você 
gostou de uma observação e quer anotar ou quer voltar a ler, você tem que 
passando link por link e retrocedendo. Isso não é tão dinâmico[...]. Então 
algum processo, alguma apresentação um pouco mais linear, pra você 
conseguir ver o texto na íntegra e não de link em link. (D) 

 
A1 – [...] procura lá. O que é pra eu fazer? Eu acho que fica meio, assim, 
escondido. (D) 
 
A4 –“Quando eles mostram os casos clínicos, tá numerado. Página 1, 2 e 3. 
Quando você está na página 5, quer dar uma lida "Quem é Sérgio mesmo?" 
Você vai ali na página 1 e lê quem que era o Sérgio. (F) 
 
A4 – [...] Nesses textos, isso não é possível. Você tem que ir retrocedendo 
um por um. Daí você já se perde. Não é prático.  (D) 
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T6 – [...] Botar interação de equipe lá em cima. Que fica a última coisa quando 
a gente vai descendo. Quem mexe no celular sente falta disso. Mas se tivesse 
lá em cima facilita. (D) 
 
T5 – Mas, pra alguns (alunos), eles falam: "Como é que eu chego na 
ferramenta do PI?" (D) 
 
T2 – [...] eu gosto muito de navegar na plataforma (do curso) por conta disso, 
da facilidade (F) 
 
T9 –“[...] ela tem um formato que eu acho muito gostoso de navegar nela... 
(plataforma do curso) (F) 
 

 

Categoria - Organização Didática 

 

A categoria “Organização Didática” emergiu devido a diversas falas de 

alunos e tutores relatando sobre as orientações no ambiente virtual, sobre o módulo 

da ambientação do AVA, regras de avaliação do curso, relatórios de acesso e tutoriais, 

que vieram a compor as seis subcategorias. São elas: 

Subcategoria - Orientações 

Na subcategoria Orientações os alunos relataram grandes dificuldades por 

estarem “perdidos” sobre o que fazer em determinadas situações do ambiente virtual. 

Disseram que faltavam orientações ou que as orientações existentes não eram claras 

o suficiente para que eles entendessem o que estava sendo proposto ou para onde 

deveriam seguir, causando desmotivações, e em algumas falas de alunos, a perda de 

interesse pelo curso. Os apontamentos nesta subcategoria foram somente de alunos 

e relataram somente dificuldades. 

A1 – Eu tenho dificuldade de sempre saber o que vocês querem agora como 
na Família Soares[...] Isso tem que ficar claro pra gente. Como vai ser a 
prova? Eu já fiquei de exame na anterior, de ignorância tecnológica. Não 
entendi o que era pra fazer. Isso me irrita um pouco. Porque eu estou lendo 
o texto e não entendo o que é pra fazer. (D) 

 

A1 – Nossa, o que que eu faço? (enunciados não claros) (D) 
 

A4 – É. Eu estava meio perdida no primeiro (módulo), porque eu não sei o 
que é pra fazer. (D) 

 

A6 – Porque nem nesse caso da Família Soares, eu acho que se eles 
falassem: "O fórum vai de tal dia a tal dia e é esse que vocês vão fazer essa 
semana, já vai valer pra duas semanas. E na outra semana vai começar outra 
coisa." Daí, você não fica sem saber o que fazer nesse período (D) 
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A1 – Eu entrava todos os dias, na hora do almoço. Agora, já perdi o interesse. 
Porque eu não entendo o que é pra fazer. (D) 

 

A8 – Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de ordenação na 
plataforma, pra gente poder seguir passo-a-passo. E acima de tudo uma 
orientação, porque ninguém sabe o que fazer quando você entra. Você não 
sabe quantas vezes você tem que comentar por semana. Depois que você 
vai descobrir que só libera atividade depois que você abriu tudo. Então, fica 
complicado. (D) 
 
A8 – Na plataforma, quando a gente começa o curso, a gente não recebe 
nenhuma instrução de como manejar[...]  (D) 
 
T6 - [...]de ter uma página, na hora que você entra, com o que você tem pra 
fazer, o que está rolando agora (instruções para navegar no curso). Tem só 
uma bandeirinha bem pequenininha no módulo que está ativo[...] (N) 
 
 

A quantidade de leitura em fóruns também foi um apontamento de 

dificuldades feito pelos alunos e sugerem que as perguntas dos tutores sejam feitas 

por tópicos para auxiliar os alunos a localizar as questões a serem respondidas.  

 

A5 – [...] Que nem, agora, tem que ler todas, tudo que o colega posta, o que 
que a tutora responde, pra você descobrir qual a pergunta que ela quer que 
o próximo responda.  (D) 
 
A5 - Tem que responder todas? E agora? Eu vou começar lá debaixo, na 
primeira pergunta que ela fez pro colega? Qual que é a pergunta que eu tenho 
que responder? (no fórum) (D) 
 
A3 - Fica perdida. Eu acho que isso poderia ter tópicos. [...]se a professora 
tem cinco perguntas pra fazer pra gente responder (em fóruns), porque não 
colocar essas perguntas em tópicos, em links? Eu clico no link e repondo 
aquela pergunta, seja na segunda ou na quarta-feira.[...]Fica uma coisa mais 
lógica e didática. (N 
 

Subcategoria - Regras de avaliação do aluno 

Nesta subcategoria houve apenas apontamentos de alunos. Eles 

expressaram dificuldade, preocupação e incômodo por não saberem ao certo como 

são avaliados no curso.  

A1 -  [...] é péssimo não entender o que a tutora quer, o que vocês querem 
para avaliação. (D) 

 

A5 – Quero saber mais das regras. Quantas vezes que a gente tem que 
comentar no fórum? (D) 

 

A5 – Como que é o método de avaliação” (D) 
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A8 – Como que eu estou sendo avaliado? Isso fica difícil. Você não sabe... 
Eu também não sabia que tinha que comentar toda semana (comentar nos 
fóruns) (D) 
 

O Guia do Participante, material que contempla todas as orientações 

referentes ao curso, menciona como se calcula a nota da disciplina e também 

menciona que a nota de desempenho é atribuída pelo tutor, que considera o 

comprometimento do estudante com o curso, sua participação em todas as atividades 

propostas e suas contribuições no grupo, seja no fórum de discussões, seja nas 

webconferências, seja nos encontros virtuais (UNA-SUS/UNIFESP, 2017) 

Subcategoria - Relatórios de acessos do AVA 

Outra subcategoria que emergiu a partir dos tutores foi “Relatórios de 

acessos do AVA” no qual relataram a dificuldade para obtenção de relatórios dos seus 

alunos.  

T3 – [...]agora, ficou muito restrito a módulo. Então, você tem que abrir todos 
os módulos e ver quando que ele foi naquele módulo ou no outro módulo... 
(acesso dos alunos no curso) (D) 

 

T3 –“[...] fica um pouco mais dificultoso pro tutor fazer o relatório de últimos 
acessos do aluno. E quando, também, você vai fazer, quando você vai 
qualificar esses acessos, você tem lá todos os dados, você tem os dados 
também daquele módulo. (D) 

 

T3 – Pela primeira vez, eu tô tendo que usar um papel pra verificar quando 
que o meu aluno, realmente, tá fora da plataforma, tá sem acessar 
módulo...(D) 

 

T5 –“Que não tem mais. É onde tinha (acesso dos alunos no curso). (D) 
 

T3 – A gente não consegue ver o que ele navegou mais (acesso dos alunos 
no curso). (D) 
 
T3 -  antes a gente tinha um dispositivo que a gente conseguia abrir o link e 
ver qual tinha sido o último acesso do aluno na plataforma (F) 
 
 

Cada módulo ou Disciplina do curso foi estruturado como um curso no 

Ambiente Virtual. Dessa forma os relatórios nativos do ambiente são emitidos por cada 

módulo. Fato que dificulta o tutor no acompanhamento do desempenho formativo do 

aluno ao longo do curso. 

Subcategoria - Tutoriais 
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Alunos e tutores comentaram sobre a necessidade de ter mais tutoriais, e 

que contenham orientações coerentes com o que se deve proceder em determinadas 

situações do curso, fez emergir a última subcategoria Tutoriais da categoria 

“Organização Didática”. Veja os comentários a seguir:  

 

A8 – [...] Então seria muito bom ter uma aula ou então, pelo menos, um 
tutorial, alguma coisa, explicando como que você maneja a plataforma (N) 
 
T2 – Uns tutoriais (sugerindo que houvesse mais tutoriais de recursos do 
AVA). (N) 

 

T11 – Uns tutoriais com mais frequência. (sugerindo que houvesse mais 
tutoriais de recursos do AVA)” (N) 

 

A4 – Tem o tutorial. Só que é irreal. É, assim, é outro universo. Que eles 
apresentam nesse tutorial, que é um pré-módulo, vamos falar assim, é o 
módulo de apresentação. Não condiz com a prática das atividades correntes. 
(D) 
 

5.6.1.3 NÚCLEO TEMÁTICO 3: Processo de Ensino e Aprendizagem 

Esse núcleo temático emergiu pelas falas que fizeram referências ao 

processo de ensino e aprendizagem. Os três grupos mencionaram preocupação com 

a formação dos alunos e tutores, comentaram sobre a importância da interação entre 

os mesmos e sugeriram a revisão do conteúdo do curso, dando origem a cinco 

categorias: 1-Educação Permanente, 2-Tipo de avaliação (nota ou conceito), 3-

Interação, Afetividade e Produtividade, 4-Metodologias Ativas e 5-Revisão do 

Conteúdo. 

 

Categoria - Educação Permanente 

 

Como já mencionado, este curso vai ao encontro da Política de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), que por sua vez define Educação Permanente como 

sendo: 

[...] aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 
cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente se baseia 
na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas 
profissionais. A educação permanente pode ser entendida como 
aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das 
organizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e 
leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as pessoas 
já têm. Propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde 
se façam a partir da problematização do processo de trabalho, e considera 
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que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 
sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações. Os 
processos de educação permanente em saúde têm como objetivos a 
transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho 
(BRASIL, 2009, p.20). 

 

A Educação Permanente foi comentada nas falas de coordenadores e 

tutores, nas quais emergiram as subcategorias “Formação de Alunos” e “Formação 

de tutores”, descritas a seguir. 

Subcategoria - Formação do Aluno 

Preocupados com a formação dos alunos, a coordenação vislumbra 

soluções pedagógicas que valorizem o conhecimento que os alunos já possuem para 

gerar novos conhecimentos a partir da interação com uma plataforma viva, que em 

momentos oportunos ele seja desafiado e estimulado a pensar e tomar decisões, 

baseado em atividades que o façam a focar em sua realidade local. É importante 

oferecer instrumentos para os alunos tais como estudos de casos simulados, 

entrevistas, games, simulações dentre outros, que o motive e o faça sentir 

corresponsável em seu processo de aprendizagem. Na visão do tutor, a 

webconferência é um recurso que facilita a integração e formação do aluno. 

Acompanhe a seguir o que disseram os coordenadores e tutor: 

   

C4 – A gente tem que tirar esse aluno da passividade. E introduzir tecnologias 
educacionais, ter recursos pedagógicos, estratégias de navegação inteligente 
e que em cada momento estratégico e oportuno, ele é desafiado, ele é 
estimulado a pensar e tomar decisões, com base no que a gente apresenta 
pra ele. (N) 
 
C2 – [...] você parte de um pressuposto de respeito com quem tem 
conhecimento e traz desse conhecimento a partir de uma interação com uma 
plataforma viva, um ciclo [...] pra que faça significado pra ele. (F) 
 
C1 – [...] eu acho que atividades de dispersão focando mais o aluno com o 
olhar da sua realidade local e conseguir fazer a diferença mesmo.[...] Podia 
ser uma ferramenta utilizada pra atividades de dispersão. Fazer uma busca 
da realidade local, fazer um estudo de população do seu território local.[...] 
Envio de tarefa no moodle talvez se tivesse um ambiente apropriado, pra 

receber essa tarefa de dispersão do aluno, ficaria bem legal [...] (N) 
 
C4 – Um pouco, não, bastante atividades interativas[...] E trazer desafios, 
trazer tomadas de decisões que façam ele pensar. Isso de uma maneira 
geral. Games, simulações, estudos de caso simulados.[...] E você mune esse 
aluno de embasamento, de toda a natureza, dá infográfico, dá foto, dá 
estatística, dá depoimentos, dá uma aula, dá uma leitura e, em momentos 
estratégicos, você dá um desafio pra ele pensar. Ele se sente mais motivado, 
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ele se sente parte corresponsável, parte do seu processo de ensino-
aprendizagem. (N) 
 
T9 – “Na web, agora, eu tive a sensação que isso tem um efeito na formação, 
na totalidade da turma. (F) 
 

 

Para conhecer mais sobre a rotina e responsabilidades dos alunos no curso 

de Especialização em Saúde da Família, acesse a página 79. 

Subcategoria - Formação do Tutor 

A formação dos tutores é um assunto que foi comentado pelos 

coordenadores e pelos próprios tutores. Nos comentários dos coordenadores, existe 

o reconhecimento de que os tutores são a alma para tornar as discussões em fóruns 

mais dinâmicas, e que por meio de uma performance mais inteligente, os alunos 

acabem participando mais das discussões de forma colaborativa. Para isso a 

coordenação relata como necessários, treinamentos voltados para essa formação. 

Como menciona Tarcia et al. (2014, p. 278), atividades específicas devem ser 

planejadas de modo a subsidiar as práticas educativas dos tutores: 

 

[...] com base na identificação das dificuldades e necessidades dos tutores, 
as atividades eram planejadas, de modo a subsidiar as práticas educativas, 
qualificar os profissionais da saúde para a atuação na modalidade a distância 
e integrar toda a equipe para a realização de trabalho harmonioso e sistêmico 
(TARCIA, et al., 2014). 
 

Uma das falas de coordenador: 

 

C4 – Mas a alma do fórum, especialmente, é o desempenho do tutor. Se o 
tutor não faz um bate bola dinâmico, interativo, desafiador, cai numa mesmice 
muito chata, para o tutor e para os alunos. E ele é a chave pra você evitar o 
plágio.[...] Mas eu acho que uma tecnologia, um recurso tecnológico 
inteligente, pra formar o tutor, uma semana, duas semanas antes, que treine, 
que ele se sinta aluno uma vez na vida. Que treine esse tutor pra ter uma 
performance inteligente, dinâmica nos fóruns.  (N) 
 

Os tutores também comentaram que as reuniões com a Coordenação 

pedagógica são excelentes para a sua formação, mas que um treinamento quanto ao 

uso do ambiente virtual seria necessário. 

 
T4 – Com relação a educação permanente. A gente favorece com que o tutor 
seja formado em vários aspectos. Então, assim, quando a coordenação 
pedagógica faz uma videoconferência, uma webconferência e consegue 
mostrar pra gente o modelo que ela faz, isso nos forma. O fato da gente ter, 
em determinados momentos, uma formação pedagógica que ela deu, que foi 
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excelente, na semana, no mês passado, que trabalha com todas as 
possibilidades de metodologias ativas de aprendizagem. Também numa 
metodologia tradicional. Fazendo esse contraponto, forma o tutor, também. 
[...](capacitação de tutores) Pra gente, a gente não fica com uma ansiedade 
que se sente abandonada. Sentimos o tempo todo que vamos ter resposta. 
Então isso dá uma segurança. Então, tudo isso nos forma [...] É uma 
valorização. (F) 
 
T11 – Eu já trabalhei com tutoria EaD semipresencial, com plataforma. 
...mesmo assim houve um treinamento anterior para os alunos e para os 
tutores para lidar com a plataforma (AVA). Isso, particularmente, eu senti 
falta. É uma plataforma fantástica, mas ela é muito complexa... Então, talvez, 
uma capacitação... (N) 
 
 

Para conhecer mais sobre o processo de trabalho e responsabilidades dos 

tutores acesse a página 81. 

 

Categoria - Tipo de avaliação (nota ou conceito) 

 

Para Luckesi (1990) a Avaliação da aprendizagem tem sentido ao caminhar 

juntamente com o projeto pedagógico. A Avaliação dá subsídios para que decisões 

sejam tomadas a respeito da aprendizagem dos alunos, visando garantir a qualidade 

dos resultados previamente definidos. 

A verificação dos resultados da aprendizagem dos alunos faz-se pelos 

professores que utilizam normalmente como medida, a quantidade de acertos de 

questões de testes, provas ou trabalhos dissertativos (LUCKESI, 1990). 

Somente os tutores manifestaram a necessidade, ou o desejo de fazer 

avaliações por conceitos e não por notas: 

T9 – E aí eu fiquei pensando que, talvez, na ferramenta do PI, a gente já 
pudesse adotar conceito e não nota. (N) 
 

T9 – Então se ali naquele, a cada etapa, a gente fosse já adotando satisfatório 
e insatisfatório. E se a gente precisar continuar com a nota, aí do global. (N) 
 

T4 – [...] aos poucos, fazer alguma coisa mais mista mesmo (notas e 
conceitos). Não precisa ter tudo satisfatório e insatisfatório[...] Mas, aos 
poucos, ir mudando esse conceito pra uma questão mais formativa do que 
propriamente no sentido. (N) 

 

Conforme Luckesi (1990), as notas denotam formato numérico enquanto 

que por conceito a conotação é verbal: 

 

Com o processo de medida, o professor obtém o resultado - por suposto, 
objetivo - da aprendizagem do educando que, por sua vez, é transformado ou 
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em nota, adquirindo conotação numérica, ou em conceito, ganhando 
conotação verbal. Neste último caso, o resultado é expresso ou por símbolos 
alfabéticos, tais como SS = superior, MS = médio superior, ME = médio, MI = 
médio inferior, IN = inferior, SR = sem rendimento, ou por palavras 
denotativas de qualidade, tais como Excelente, Muito Bom, Bom, Regular, 
Inferior, Péssimo. (LUCKESI, 1990). 

 

Tanto nota quanto conceito, medidos pelos acertos ou pontos obtidos, 

expressam qualidade que se atribui à aprendizagem do aluno. Ao escolher avaliação 

por conceito, o professor acaba tendo que fazer uma equivalência de escala numérica, 

por exemplo Excelente = 10 ou 9 acertos, Bom = 8 ou 7 acertos, Regular = 6 ou 5 

acertos, Ruim = 4 ou 3 acertos, Péssimo =  2 ou 1. 

 

Categoria - Interação, Afetividade e Produtividade 

 

Conforme já mencionado a afetividade como mediador contribui de forma 

relevante no processo de aprendizagem e a motivação decorrente dessa afetividade 

vinculam o aluno ao curso e contribui para que permaneça e finalize-o (CASTRO, 

MELO, CAMPOS, 2018).  

Segundo relatam os mesmos autores Castro, Melo e Campos (2018), na 

mediação pedagógica em EaD, considerando os fatores de afetividade e motivação 

para o auxílio à aprendizagem, deve-se oferecer um clima de respeito, rapidez, 

clareza e cuidado nas respostas, proximidade, até bom humor para vincular mais e 

melhor o aluno ao curso. Dessa forma, a evasão de alunos em cursos EaD pode 

diminuir (CASTRO, MELO, CAMPOS, 2018). 

Nas falas a seguir os tutores veem a webconferência como uma facilitadora 

para a aproximação com os alunos e pelo qual podem fazer trocas afetivas. Relataram 

que após a realização de webconferências, as participações dos alunos em fóruns, 

por exemplo, aumentaram. 

T8 – (webconferências) e eu acho que conversa um pouquinho com uma das 
angústias que eu tinha quando eu comecei a ser tutora no curso de 
especialização. Que é uma questão das trocas relacionais e afetivas com o 
aluno...  Que no presencial a gente tem bastante...E a webconferência, na 
minha opinião, é o dispositivo que ajuda muito essa aproximação ...  Então, 
os alunos, eles parecem que eles tem um gás pelo contato visual, pela 
voz..Então, eu acho que é um dispositivo que deveria ser mais utilizado, com 
mais frequência. Esse uso da tecnologia da webconferência é um aspecto 
muito positivo.  (F) 
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T9 – Mas essa plataforma (AVA), da forma como está estruturada, ela me faz 
ter uma proximidade maior com o aluno. Porque eu preciso estar mais junto 
dele. (F) 
 

T11 -  Eu saí do fórum da Dona Margarida antes da webconferência, com seis 
alunos. Nem isso de alunos. Depois da webconferência, tinha uns 30 já. [...] 
Então a web... E eles mesmos colocam isso. Não dá pra ter mais? Por quê? 
Porque aproxima. (F) 
 

Mas o vínculo do aluno ao curso e o seu processo de aprendizagem não 

dependem apenas da afetividade do aluno com o tutor. O aluno espera maior rapidez 

nos retornos de seus questionamentos por parte do tutor, principalmente quando 

envolve o processo de desenvolvimento do projeto de intervenção. Veja como a 

demora no retorno ao aluno interfere na produtividade do aluno e causa desmotivação. 

 
A8 – Em relação ao tutor, uma coisa que eu acho ruim é, às vezes, o feedback 
por parte do tutor (no desenvolvimento do projeto de intervenção), que 
demora um pouco (D) 
 
A8 - [...]O nosso tempo é muito curto, então a gente acessa poucas vezes a 
plataforma[...] Então, assim, falta muito algum... Um suporte ou algum chat, 
alguma coisa assim, que fosse mais rápido. Não só em questão, porque a 
tutora tem alguns saberes que é realmente só com ela (N) 
 
 

Categoria - Metodologias Ativas 

 

Atualmente, fala-se muito no emprego de metodologias ativas na 

educação, seja ela presencial ou a distância. Os autores Simon et.al, em 2014 

destacaram que professores estavam incorporando práticas inovadoras que 

facilitavam a aprendizagem dos alunos, apontando uma tendência de rompimento do 

modelo tradicional de ensino (SIMON et al., 2014). 

A aprendizagem significativa é a base das metodologias ativas 

(SCHINEIDER, SANTOS, 2018). 

As metodologias ativas são caracterizadas por estratégias que tornam o 

estudante autônomo, que ele “aprenda a aprender”, que ele seja capaz de buscar seu 

próprio conhecimento. Para isso são utilizados métodos didáticos num processo 

pedagógico centrado no aluno em que ele participa da produção do conhecimento 

(SIMON et al., 2014).  

Nesses casos, as tecnologias são utilizadas como apoio às metodologias 

empregadas pelos professores. As tecnologias digitais são ferramentas que devem 
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ser utilizadas de modo contextualizado e coerente com os objetivos educacionais da 

situação de aprendizagem. 

Os coordenadores mencionaram a dificuldade e a necessidade de utilizar 

tecnologias para apoiar o uso de metodologias ativas, e fazer aproveitar o 

conhecimento que o aluno já possui e fazê-lo interagir no curso de forma mais 

produtiva e enriquecedora.  

 

C6 -  A gente não tem uma potencialidade ainda em relação a que tipo de 
game fazer [...] a gente não consegue colocar isso numa forma que seja 
interessante. (D) 
 
C2 – Quando a gente pensa num processo formativo, seja ele qualquer, eu 
tenho uma tendência de acreditar em metodologias ativas, nas quais você 
parte de um pressuposto de respeito com quem tem conhecimento e traz 
desse conhecimento a partir de uma interação com uma plataforma viva, um 
ciclo.” (N) 
 
C2 – [...] eu trago uma passividade para o aluno e acabo sobrecarregando 
um dos instrumentos de interação que são os fóruns[...] existem tecnologias 
que podem nos ajudar com isso, gamificando em processo do curso (N) 
 
C1 – [...]necessariamente, tem que lançar mão mesmo bastante de 
tecnologia. Até a gente focaria nas situações de aprendizagem mesmo, de 
conteúdo.... Bastante aposta em tecnologia, para fugir um pouco da situação 
tradicional e focar em conteúdo basicamente. (N) 
 

 

Os tutores e os alunos também acharam que o Evento Virtual, que é um 

estudo interativo, onde o recurso de rádio foi utilizado, tornaram o curso mais atraente.  

 

T9 - Evento virtual...Essas coisas, eu acho que vão deixando o curso bem 
atraente. (F) 
 
A1 - O que funcionou foi a rádio[...]a rádio foi bem... (F) 
 
A3 - A rádio foi ótima. (F) 
 
T8 - Se nós pudéssemos tecnologizar o material didático, em algumas 
unidades fazendo alguns podcasts, no lugar do material didático, com 
conhecimento teórico [...] Alguma mesa redonda de especialistas discutindo 
o material didático.  (N) 
 
A8 - Também ter alguns pod, também nos textos, que a gente imprime. Que 
se a gente quiser ver e tal... (N) 

 

Categoria - Revisão do Conteúdo 
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Os tutores apontaram a necessidade de revisão dos conteúdos, 

ressaltando que o módulo da Ambientação precisa ser adequado para ser coerente 

ao que se pratica no curso atualmente.  

Para entender o apontamento, a Ambientação é o primeiro módulo que o 

aluno participa quando inicia o curso, nesse módulo o tutor e os demais colegas se 

apresentam por meio de um fórum. Além disso é proposto um exercício em que o 

aluno tem a oportunidade de realizar exercício de elaboração de texto pelo editor Word 

e enviá-lo pelo ambiente para o tutor, que analisa e retorna o texto para o aluno pelo 

próprio ambiente. O exercício tinha o objetivo de treinar o aluno para quando chegasse 

a época do desenvolvimento do Projeto de Intervenção (PI), no qual se praticava muita 

troca de arquivos entre o aluno e o tutor/orientador. Mas agora, por conta da 

introdução da Ferramenta de elaboração do PI, tal exercício deixou de ter a 

importância inicial e dessa forma o exercício poderia ser atualizado para o uso da nova 

ferramenta, conforme sugerem os tutores. Os apontamentos são esses: 

 
T6 – [...] o que precisa mudar tudo é o módulo da ambientação. Ele não tem 
mais nada que ver com o que a gente faz no dia-a-dia. Fica lá ensinando a 
mandar e botar aqui. Coisa que a gente já também, praticamente, muita coisa 
já não faz.(N) 

 

T7 – [...]pra alterar essa tarefa, com a carinha desse novo PI[...] Talvez se 
essa nova versão tivesse na ambientação, agora seria mais fácil. (N) 

 
T1 - Eu acho que as tarefas, também, elas são super importantes. É como 
você comentou do conteúdo hoje, que a gente tem a necessidade de rever. 
Já existe essa proposta de revisão (das atividades). (N) 

 
T10 -   É. E as recuperações também. Acho que se perde um pouco. (a serem 
revisadas também) (N) 

5.6.1.4 NÚCLEO TEMÁTICO 4: Outros Temas 

O último núcleo temático foi nomeado como “Outros Temas” porque os 

alunos fizeram apontamentos de dificuldades e necessidades que fogem do escopo 

desta pesquisa, como por exemplo a falta de computadores nos locais de trabalho 

(Unidades Básicas de Saúde), falta de conexão com a Internet e outros temas que 

foram categorizados abaixo: 

 

Categoria - Trabalho na Atenção Básica 

Subcategoria - Computadores 
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Os alunos informaram que no local de trabalho não tinham computadores 

suficientes para o uso. 

  
A4 – Tem computador, mas é um na recepção, um na farmácia e um para 
coordenação. (D) 
 
A2 – A gente não tem um computador nem para fazer o nosso fechamento, 
imagina pra usar uma tecnologia que precisa de uma velocidade maior, enfim, 
não temos.  (D) 

Subcategoria - Conexão com a Internet 

Na sequência emergiu a subcategoria “Conexão com a Internet” que está 

relacionada com a subcategoria anterior de Computadores. Atualmente, o computador 

sem estar conectado à rede Internet não está completo, ou seja, não se faz consulta 

em base de dados da saúde, não se utilizada aplicativos, não se tem informações para 

tomada de decisões e tratamento adequados. 

A4 – [...] mesmo tendo um bom equipamento de tecnologia, eu não consigo 
acessar, porque a rede de Internet é péssima.  (D) 
 
A4 – [...] de que serve um bom equipamento?[...]se você não tem um bom 
sistema de rede, um bom sistema de suporte. (D) 
 

Subcategoria - Prontuário Eletrônico de Paciente 

Esta subcategoria também está relacionada com as subcategorias 

anteriores (computadores e Internet), considerando que aquelas são pré-condição 

para que o sistema de Prontuário Eletrônico de Pacientes (PEP) possa ser utilizado.  

As falas a seguir mencionam facilidades com o prontuário eletrônico, 

necessidades para aqueles que não tem e dificuldades para aqueles que utilizam o 

PEP, mencionam a lentidão de resposta nas consultas que os fazem desejar executar 

seus atendimentos a partir de “Fichas dos pacientes”. Outra situação complicada 

apontada pelos profissionais é quando o sistema é atualizado e informações sobre o 

paciente são perdidas.  

 

A5 - Para levantar dados. Quantos hipertensos? Quantos diabéticos? 
Quantos pré-natais você fez? Quantas consultas de puericultura você 
atende? Dentro de tantos anos... A faixa etária. Se tivesse tecnologia 
(prontuário eletrônico), o trabalho facilitaria. (F) 

 
A3 - Primeiramente, prontuário eletrônico. Eu não tenho. Como eu não tenho 
nenhum computador, imagine prontuário eletrônico. Então tudo tem que ser 
a mão.. Anotar exame, não sei o que. Então a consulta, dependendo do caso, 
ultrapassa até mais o tempo[...] (N) 
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A8 – [...] lá no prontuário eletrônico. Demora para você abrir o histórico. Para 
você abrir uma consulta, a última consulta que teve, você tem que justificar. 
Você tem que justificar porque que você está vendo?. Então fica complicado. 
Para você ver, chega uma ficha do paciente é mais rápido, entendeu? (D) 
 
A3 – Eu preferia a mão (comparando ao uso do prontuário eletrônico (D) 
 
A1 – O meu é só Ministério[...]Aí o Ministério faz uma atualização. Você perde 
aquilo. Então a próxima consulta tem que perguntar tudo de novo.  (D) 

 

Subcategoria - Aplicativos para auxílio aos profissionais da saúde 

Esta subcategoria se refere ao uso de diversos aplicativos disponibilizados 

na Internet que auxiliam o trabalho diário dos profissionais de saúde em atuação nas 

UBS (Unidades Básicas de Saúde). São aplicativos de cálculo de idade gestacional, 

consulta ao CID (Classificação Internacional de Doenças) etc. que foram apontados 

como sendo uma necessidade para execução das atividades profissionais, mas que 

por outro lado, são aplicativos que para serem utilizados em todas as suas 

funcionalidades, exigem investimento financeiro pessoal.  

 

A3 – A calculadora, que a gente usa muito para o cálculo de IMC, para cálculo 
de idade gestacional, cálculo pra ver se a criança está no peso de acordo 
com a idade[...] E o aplicativo ajuda nisso. Ajuda em consulta de CID, também 
(ferramenta de consulta). (N) 
 
A4 – Mas na gratuita não tem nada disso que a gente está falando (whitebook 
- ferramenta de consulta). (D) 
 
A8 – A gente paga para ter esse aplicativo (whitebook - ferramenta de 
consulta). (D) 
 

Categoria – Educação Permanente na Unidade Básica de Saúde 

 

Quanto ao processo de aprendizagem na prática, os alunos comentaram 

sobre praticarem ou não a Educação Permanente em seus locais de trabalho: 

A4 – Na minha Unidade a gente tem (Educação Permanente). A gente tá 
montando um grupo que chama Núcleo de Saúde Coletiva. Então, daí, é um 
grupo interno da Unidade, que a gente tenta manter uma educação 
continuada.  (F) 
 
A1 – Na minha Unidade não tem (Educação Permanente) (D) 
 
A4 – As reuniões do Núcleo de Saúde Coletiva, elas acontecem 
semanalmente. (F) 
 
A7 – Na minha também tem. (Educação Permanente) (F) 
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Neste capítulo foram descritos os resultados da análise quantitativa, pelo 

qual pôde-se conhecer os perfis e o desempenho no Ambiente Virtual de todos os 

participantes do curso bem como dos que participaram dos grupos focais, dentre 

alunos, tutores e coordenadores. Essa análise permitiu verificar que os participantes 

dos grupos focais representaram uma amostra equivalente à população total de 

alunos, tutores e coordenadores. Além disso, os resultados da análise quantitativa 

serviram de subsídio para o entendimento da análise qualitativa. 

Os resultados qualitativos indicaram a percepção de alunos, tutores e 

coordenadores sobre as dificuldades, facilidades e necessidades para melhorar os 

processos educativos do curso, não somente no âmbito dos Recursos Tecnológicos, 

mas também em relação aos Processos de Ensino e Aprendizagem, Ambiente Virtual 

do curso e outros temas comentados por eles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS COM BASE 

NOS RESULTADOS DA PESQUISA 
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As dificuldades e necessidades apontadas nos resultados desta pesquisa, 

estão sendo analisadas individualmente quanto a solução ideal a ser aplicada no 

curso. Há casos em que a solução já existe no mercado ou na Internet, sendo 

necessário analisar a sua adoção, outras demandam pesquisas mais aprofundadas e 

outras tem que ser desenvolvidas porque não existem prontas ou não são totalmente 

adequadas para o uso neste curso.  

 

a) Ferramenta de Pesquisa e Detecção de Similaridades de Textos em Projetos de 

Intervenção 

Nesse caso foi levada em consideração a preocupação dos tutores e 

coordenadores se haveria situações de plágios nos projetos de intervenção. Foi 

levado em consideração que a partir do uso da Ferramenta de elaboração do PI, o 

banco de dados acumulou cerca de 2.093 projetos de intervenção. A partir desse 

banco de dados, os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos poderiam ser 

comparados nesse universo de trabalhos prontos. Dessa forma foi desenvolvida uma 

ferramenta de pesquisa e detecção de similaridades de textos em projetos de 

intervenção, que estavam armazenados nesse Banco de dados. 

Essa é uma ferramenta para o uso dos tutores/orientadores, que ao 

informar uma porcentagem mínima de retorno de similaridade de texto e os trabalhos 

a serem pesquisados, a ferramenta faz a procura no banco de dados comparando os 

registros de acordo com o algoritmo adaptado de Flávia Santos (2010). 

A estrutura do Projeto de Intervenção do curso Saúde da Família da 

Unifesp é composto pelos blocos: Introdução, Resumo, Objetivos, Método, Resultados 

Esperados e Referências. Esses blocos estão separados no banco de dados e 

havendo textos similares que atendam a porcentagem mínima solicitada, a ferramenta 

mostra em tela o nome do(s) aluno(s), os textos encontrados e as porcentagens de 

similaridades encontradas em cada bloco. 

A partir do resultado o tutor/orientador deve ler e comparar os textos 

retornados pela ferramenta e analisar se é caso de plágio ou não. Sendo positiva, 

deve retornar ao aluno, alertá-lo e solicitar que arrume o texto. 

A primeira versão dessa ferramenta foi disponibilizada para os tutores da 

14ª edição do curso e uma vez utilizada, foi solicitado aos tutores um retorno quanto 

a utilização e quanto aos resultados obtidos. Dos 28 tutores, 20 (71%) deram o retorno 
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por mensagens no fórum. Foram relatados 25 casos de similaridades de textos, com 

60% a 98% de similaridades. Casos esses que já foram solucionados pelos alunos, 

por orientação dos tutores/orientadores. Os 20 tutores relataram no fórum de interação 

da equipe que a ferramenta foi muito útil e de grande valia para o curso. Veja alguns 

retornos de tutores quanto a ferramenta: 

T1-É deslumbrante a ‘Ferramenta de Similaridade’. Identifiquei um trabalho 
com problema, acima de 80% no Resumo e nos Resultados Esperados. Mas 
já estou conversando com a aluna 
 
T3-Após realizar revisão de todos os PI's do grupo, encontrei similaridades 
acima de 60% em três trabalhos, sendo considerados plágios 
 
T4-[...] Os dois textos são praticamente idênticos, apesar de um trabalho ser 
sobre diabetes e o outro sobre hipertensão.  Vou dar o prazo para a aluna 
arrumar o trabalho até o dia 11. Os trabalhos dos demais alunos não 
apresentaram similaridades, mesmo com filtro em 50% 
 
T5-No meu grupo não encontrei similaridades significativas, que demandem 
intervenção junto aos alunos. Os percentuais identificados foram baixos e se 
referem a problemas e resultados semelhantes, mas que não caracterizam 
cópias 

 

Mesmo estando na primeira versão, a ferramenta cumpriu o papel de 

melhorar os processos educativos do curso. A seguir telas da ferramenta: 

 

 

Tela 1. Informando alunos e porcentagem 

 

Tela 2. Resultado da pesquisa 

Fonte: UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018 

Figura 74. Telas da ferramenta de detecção de similaridade de textos 
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Fonte: UNA-SUS/Unifesp, São Paulo, SP, 2018 

Figura 75. Apresentação de textos similares encontrada pela ferramenta 

 

 

Esta “Ferramenta de detecção de similaridade de texto” é o produto deste 

mestrado, uma exigência do Mestrado Profissional.  

 

b) Monitoramento do percurso Formativo do Aluno 

 

Outra solução tecnológica que está sendo desenvolvida a partir da 

subcategoria “Anotações sobre o percurso formativo do aluno” (página 127), foi 

nomeada de “Monitoramento do percurso formativo do aluno”. O protótipo dessa 

solução está sendo finalizada e em breve estará disponível para uso. Este recurso 

tecnológico contribuirá para o aperfeiçoamento dos processos educativos dos cursos 

a distância em geral.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  CONCLUSÕES 
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Este estudo visou investigar a percepção de alunos, tutores e 

coordenadores sobre as facilidades, dificuldades e necessidades a respeito dos 

recursos tecnológicos utilizados nos processos educativos de um curso de Educação 

Permanente a distância. Com essa investigação foi possível responder a pergunta 

“Como as TDIC podem aperfeiçoar os processos pedagógicos de cursos de Educação 

Permanente na modalidade a distância?”. Utilizou-se como cenário de pesquisa o 

curso de Especialização em Saúde da Família em sua 14ª edição e suas bases de 

dados.  

Outras questões norteadoras do início deste estudo que auxiliaram na 

definição dos objetivos específicos, conforme quadro a seguir, também puderam ser 

respondidas ao final deste estudo.  

 

Questões norteadoras Objetivos específicos da pesquisa 

1-Quem são os alunos, tutores e 

coordenadores do curso e como 

foram seus desempenhos no 

ambiente virtual? 

1-Conhecer o perfil sóciodemográfico de todos os 

alunos, tutores e coordenadores para analisar melhor 

e de forma mais ampla a percepção dos participantes 

dos grupos focais; 

2-Conhecer o desempenho de todos os alunos, tutores 

e coordenadores no ambiente virtual do curso 

3-Descrever o processo de trabalho dos tutores e dos 

coordenadores e a rotina de estudo com as 

responsabilidades dos alunos 

2-Quais recursos tecnológicos 

foram disponibilizados nos 

processos educativos do curso? 

4-Identificar os recursos tecnológicos digitais utilizados 

por alunos, tutores e coordenadores no Ambiente 

Virtual do curso 

3-Que dificuldades tecnológicas 

os alunos, tutores e 

coordenadores enfrentaram no 

curso? 

5-Identificar a percepção quanto às facilidades, 

dificuldades e necessidades de alunos, tutores e 

coordenadores a respeito dos recursos tecnológicos 

do curso 

4-Quais recursos tecnológicos 

poderiam ser inseridos no curso 

para aperfeiçoar os processos 

educativos? 

6-Implementar soluções tecnológicas de forma a 

contribuir com o aperfeiçoamento dos processos 

educativos do curso de acordo com os resultados da 

pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, SP, 2019 

 
Figura 76. Questões norteadoras e Objetivos específicos da pesquisa 
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Por meio da análise dos perfis e desempenhos no Ambiente Virtual, tanto 

dos participantes dos grupos focais quanto de todos os alunos, tutores e 

coordenadores, verificou-se que as amostras dos participantes dos grupos focais 

representaram as populações totais, visto que os itens de perfis e desempenhos no 

AVA, ao serem comparados, se aproximaram nas porcentagens. 

Os alunos participantes dos grupos focais foram na maioria mulheres (78%) 

na faixa etária entre 20 a 40 anos, sendo a maioria também de solteiros (45%). Todos 

sabiam navegar bem ou muito bem pela Internet e a maioria tinham bons 

conhecimentos de informática. A maioria (67%) estava fazendo o curso a distância 

pela primeira vez. 

Os participantes do grupo focal de tutores foram todas mulheres, a maioria 

casadas (64%), formação em Enfermagem (55%) e todas com no mínimo 

Especialização na formação pós-graduada.  Todas informaram saber navegar bem ou 

muito bem na Internet e têm bons conhecimentos de informática. Todas já concluíram 

ao menos dois cursos a distância. 

Os participantes do grupo focal de coordenadores foram na maioria de 

homens (75%) na faixa etária entre 31-40 anos, casados (88%). A formação da 

maioria é da área da saúde (63%). Todos sabem navegar muito bem na Internet e a 

maioria (75%) tem ótimos e bons conhecimentos de informática. Todos já concluíram 

ao menos um curso a distância. 

Os resultados desta pesquisa são considerados de grande valia, para este 

curso, visto que, as categorias e subcategorias que emergiram das falas dos 

participantes, uma vez analisadas, atendidas e/ou implementadas as soluções, podem 

aperfeiçoar os processos pedagógicos do curso. 

Por esta pesquisa surgiram apontamentos com detalhes que muitas vezes 

não aparecem em avaliações realizadas por questionários ao final do curso. 

Nesse caso, foi possível identificar as facilidades, dificuldades e 

necessidades de melhorias. Os alunos apontaram grandes dificuldades nas 

orientações no Ambiente Virtual, quando relataram que não sabiam o que fazer, 

quando fazer ou como seriam avaliados.  

A6 - Porque que nem nesse caso da família Soares, eu acho que se eles 
falassem : "O fórum vai de tal dia a tal dia e é esse que vocês vão fazer essa 
semana, já vai valer pra duas semanas. E na outra semana vai começar outra 
coisa." Daí, você não fica sem saber o que fazer nesse período (D) 
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A1 -  é péssimo não entender o que a tutora quer, o que vocês querem para 
avaliação. (D) 
 
A1 - Hum, que bom, alguém me falou isso. Devia ter falado no primeiro 
momento. "Participe do fórum. Escreva toda semana alguma coisa." Você 
entendeu? Então não tem um mapa disso. Não fico falando lá toda hora... (D) 

 

A8 - Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de ordenação na 
plataforma, pra gente poder seguir passo-a-passo. E acima de tudo uma 
orientação, porque ninguém sabe o que fazer quando você entra. Você não 
sabe quantas vezes você tem que comentar por semana. Depois que você 
vai descobrir que só libera atividade depois que você abriu tudo. Então, fica 
complicado. (D) 

 

As avaliações constam no Guia do Participante, e a duração dos módulos 

se encontra no calendário do curso e nos cabeçalhos de cada módulo, indicando que 

falta leitura por parte dos alunos. 

Por outro lado, os apontamentos sobre produzir tutoriais explicativos do 

curso como um todo, ou em pontos estratégicos explicando como ocorreria os 

processos de uma determinada etapa do curso, facilitaria muito o entendimento de 

alunos e tutores também. 

A8 - Na plataforma, quando a gente começa o curso, a gente não recebe 
nenhuma instrução de como manejar[...]  (D) 
 
A8 - [...] Então seria muito bom ter uma aula ou então, pelo menos, um tutorial, 
alguma coisa, explicando como que você maneja a plataforma (N) 

 

Os vídeos com esse propósito de treinamento do ambiente virtual são 

simples de se produzir e que daria um salto de qualidade ainda maior para os 

processos educativos do curso. 

Quanto aos apontamentos referentes aos recursos tecnológicos, a autora 

desta pesquisa juntamente com as demais Coordenações está avaliando cada 

situação de dificuldade e necessidade, e traçando um planejamento de trabalho e 

pesquisa para as soluções. Como já comentado, após os resultados deste estudo, 

duas soluções tecnológicas estão sendo desenvolvidas: a “Ferramenta de detecção 

de similaridade de texto” que já foi utilizada em sua primeira versão mas que demanda 

aperfeiçoamentos e novas funcionalidades e do “Monitoramento do percurso formativo 

do aluno” que está em fase final de desenvolvimento. 

Outro aspecto básico para os usuários de dispositivos móveis hoje em dia, 

é ter uma versão do curso que rode nesses equipamentos, independentemente de ter 

ou não a Internet.  
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A8 - [...] eu já fiz dois cursos à distância, e todos os dois tinha esses 
aplicativos no smartphone.[...] Então seria bom ter um aplicativo pra você 
poder manejar isso fácil. Ia facilitar muito... (N) 

 
A8 - Se eu tivesse no aplicativo, já ficava conectado e ia ajudar muito, 
também.  (N) 
 
A4 - Eu tenho tido bastante dificuldade, realmente, também pra acessar no 
celular. Pelo celular eu não consigo...Eu faço no notebook (o acesso ao 
curso) (D) 

 

Para isso, as equipes de Produção e de Tecnologias devem apoderar-se 

do conceito de Web Design Responsivo e das demais tecnologias envolvidas com 

esse conceito. Algo que pode demandar mais uma equipe para fazer a transposição 

didática do conteúdo do curso para os aplicativos móveis (OLIVEIRA, A.E.F. et al., 

2014), e que pode ser considerado uma limitação para o desenvolvimento desse 

recurso. Necessidade que a Coordenação do projeto deve avaliar. 

Os alunos enfatizaram muitos problemas em participar dos fóruns, se 

perdiam a tantas mensagens, não sabiam ordenar cronologicamente, não localizavam 

facilmente as mensagens do tutor etc. Soluções utilizadas por outros autores podem 

ser seguidas, por exemplo, Loureiro et al. (2018, p. 104) relatam uma sistematização 

nos fóruns. Propõe fonte colorida nas mensagens dos tutores, inserção de imagens, 

uso de elementos essenciais a conter em fóruns como “acolhimento, problematização, 

objetivos de aprendizagem, questão(ões) norteadora(s), avaliação e prazos.” 

Conforme relatam os autores, os resultados dessa sistematização foram muito 

positivos onde foram constatadas:  

[...] maior facilidade de reconhecimento das inserções do tutor no fórum, dos 
objetivos de aprendizagem, da forma de participação e critérios de avaliação 
que se tornaram mais claros para os alunos. Houve, ainda, incremento na 
participação: maior motivação dos alunos, qualidade das interações, 
correlações e reflexões sobre a prática. Foi possível observar, também, maior 
vínculo do tutor com a turma e entre os colegas, redução de plágios ou de 
postagens repetidas e melhor acompanhamento e avaliação formativa pelos 
tutores (LOUREIRO et al., 2018) 

 

As dificuldades apontadas devem ser evitadas e arrumadas no curso e as 

facilidades devem ser reproduzidas mais vezes como por exemplo o layout do curso 

e a navegação que foram apontadas como facilitadoras no processo de aprendizagem 

do Ambiente Virtual, a “Ferramenta de elaboração do PI” e os games de estudo 

interativo também foram lembrados. 
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Um fato interessante que surgiu é que alguns tutores, apesar de já terem 

atuado em ofertas anteriores do curso, relataram dificuldades em usar alguns recursos 

básicos do Ambiente Virtual, como por exemplo o acesso aos relatórios de atividades, 

importante para o acompanhamento do percurso formativo dos alunos, e apontaram 

a necessidade de um treinamento.  

 

T3 - A gente não consegue ver o que ele navegou mais (acesso dos alunos 
no curso). (D) 
 
T6 - Porque no fim a gente (tutor) é o nível top e a gente, às vezes, ainda não 
tem coragem de clicar alguns botões... Sabe, o botão tá ali dois anos e que 
eu nunca cliquei (D) 

 

A elaboração de um vídeo-tutorial ou um treinamento em um dos encontros 

presencial ou virtual realizados com a Coordenação do curso são opções para que 

tutores de novas ofertas, possam expor sobre dificuldades e necessidades não 

somente de ordem técnica mas dos processos pedagógicos também. Pode-se 

descobrir mais situações desconhecidas até então. 

O processo de trabalho da Coordenação foi apontado pelos próprios 

membros. Trata-se da proposição de soluções com estudos e planejamento, com 

técnicas fundamentadas na literatura para que o resultado tenha mais qualidade e 

surta mais aprendizagem significativa aos alunos. Várias necessidades foram 

apontadas pelo grupo focal da Coordenação, que sugerem grupos de pesquisa para 

aprofundar as soluções tecnológicas como por exemplo big data (grande volume de 

dados), reconhecimento de padrões, chatbot, envolvendo inteligência artificial. 

 

C2 - Quando a gente olha pra isso, isso dá uma base de decisões tomadas 
pra um algoritmo de inteligência artificial que permite que a gente perceba 
comportamento de tomada de decisão do aluno, fazendo com que a gente 
tenha elementos suficientes pra você colocar um chatbot,  pra você colocar 
uma tomada de decisão baseada em padrões...  (N) 
 
C3 -  O caminho, com essa forma de bigdata, de você conseguir levantar 
informações ou aprender com esse volume enorme de dados que a gente 
tem, é central pra gente conseguir avançar. (N) 
 
C2 - Essa coisa dos algoritmos e análise de grandes movimentos e tudo, de 
Big Data traz pra esse processo. Acho que a questão das competências, 
habilidades e atitudes esperadas,  (N) 
 
C2 - Se você tiver um algoritmo capaz de perceber estes padrões de 
comportamento durante o processo, você vai direcionando ele pras diferentes 
ofertas que já estão na plataforma, pra que ele chegue no mesmo objetivo 
girando a espiral dele ou o arco dele, de acordo com o perfil dele. (N) 
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C4 - [...]eu acho que a gente precisava trazer não só a tecnologia hard da 
computação, como um pouco mais de pegada acadêmica[...] Estudar 
tendências, estudar o que deu certo e o que deu errado [...] Então, por 
exemplo, se a gente tivesse um coordenador de EaD, um coordenador de TI, 
que trouxessem pra gente aqui, um norte, um planejamento, um storyboard 
de recursos tecnológicos educacionais. (N) 
 
C4 - Por exemplo, da parte de hardware. Por exemplo, da parte de 
tecnologias educacionais, layout, interface, melhorias de ferramentas. E 
essas reuniões científicas, dariam um mote pra nossas tomadas de decisões. 
(N) 
 

Muitas foram as contribuições dos grupos focais ao relatarem sobre as 

facilidades, dificuldades e necessidades em relação aos recursos tecnológicos para 

os processos pedagógicos. Os apontamentos sobre o Ambiente Virtual bem como dos 

Processos de Ensino e Aprendizagem, serão apresentados em forma de relatórios e 

discutidos com as Coordenações de Produção e Pedagógica do curso para que 

tenham ciência e, nos casos cabíveis, façam as adequações ou melhorias. 

A coordenação de Tecnologia tem um material rico, oriundo dos resultados 

desta pesquisa, que contribuirá e orientará os próximos trabalhos da equipe. 

Ao final deste estudo concluímos que as TDIC auxiliam e podem 

aperfeiçoar os processos pedagógicos na Educação Permanente de profissionais da 

saúde à medida que possibilitam criar no Ambiente Virtual, recursos tecnológicos 

educacionais que façam o aluno refletir num contexto das necessidades sociais e de 

saúde da população, em outras palavras, que permita os alunos a refletirem sobre 

uma situação problema e proponham soluções. Situações problemas que reflitam a 

realidade local de trabalho de muitos alunos, enquanto assumem o papel de 

profissionais da saúde. 

Uma pesquisa recente vem corroborar com essa afirmação. Salvador et al. 

(2018, p.61) relata sobre a realização de um estudo sobre as avaliações dos alunos 

sobre três recursos tecnológicos educacionais interativos utilizados nesta 14ª edição 

do curso: Árvore de problemas, Manejo de filas na Atenção Básica e Eventos Virtuais.  

“Os respondentes representaram 34%, 63% e 65% do universo de 656 alunos em três 

atividades do curso, respectivamente. Após a coleta e a análise dos dados, foi possível 

verificar resultados expressivos que evidenciam o papel positivo das tecnologias 

educacionais na reflexão sobre o dia a dia profissional dos cursistas”. 

Este estudo também ressaltou que a Universidade Federal de São Paulo, 

enquanto participante da Rede colaborativa de Instituições da UNA-SUS, cumpre seu 
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papel em capacitar milhares de profissionais da saúde da Atenção Básica ofertando 

curso de Educação Permanente – curso de Especialização em Saúde da Família. 

Números que até o final deste estudo já tinha atingido a cifra de mais de 12 mil 

matrículas e 9 mil aprovações. Esses números só foram possíveis de serem atingidos 

porque o curso é ofertado na modalidade a distância e que por sua vez só é possível 

de acontecer porque se apoia nas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC). 

Por fim, esta pesquisa não esgota os recursos tecnológicos de melhoria 

para um curso de Educação Permanente, pois, como visto, novas tecnologias surgem 

a todo momento e cabe aos profissionais envolvidos na produção do curso a tarefa de 

estarem antenados em relação às novas tecnologias que surgem e a sua adequação 

para os processos educativos de um curso na modalidade a distância destinados à 

Educação Permanente de profissionais da saúde.  

Espera-se assim, que as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação continuem contribuindo de forma significativa no processo de ensino-

aprendizagem dos profissionais da saúde e que a população seja a mais beneficiada 

nesse processo de capacitação e Educação Permanente dos profissionais de saúde 

envolvidos. 
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Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada “Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação como Facilitadoras dos Processos 

Educativos da Educação Permanente a Distância: Contribuições no Contexto da 

UNA-SUS/UNIFESP”. A pesquisadora responsável é Marlene Sakumoto Akiyama 

(Analista de Tecnologia da Informação) e a pesquisadora orientadora é a Profa. Dr.ª 

Rita Maria Lino Tarcia, vinculada a Universidade Federal de São Paulo – CEDESS. 

O objetivo do estudo é identificar a percepção de alunos, tutores e coordenadores 

sobre as dificuldades e facilidades no uso do ambiente virtual de aprendizagem 

(Moodle) durante o Curso de Especialização em Saúde da Família UNA-

SUS/UNIFESP e o resultado da pesquisa servirá de subsídio para o desenvolvimento 

de soluções tecnológicas educacionais. 

  Os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme a Resolução 

nº. 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016a), estão sendo 

adotados em todos os procedimentos nesta pesquisa. 

Sua participação nesta pesquisa acontecerá a partir da realização de um grupo 

focal com questões que seguirão a questão norteadora e a partir de um questionário 

para levantamento de dados demográficos e utilização de Internet. Serão utilizados 

um gravador portátil além de uma câmera de vídeo para esta modalidade de trabalho 

e observação. Esses dados serão guardados por um período de 05 anos.  

Devido a natureza da investigação será disponibilizado o acesso ao Curso de 

Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP por um computador 

conectado à Internet para facilitar o entendimento tanto da parte dos entrevistados 

quanto da pesquisadora.  

Em nenhum momento você será identificado, seja na divulgação dos resultados 

ou em publicações em periódicos e/ou apresentações em eventos científicos. Quando 

for necessário exemplificar determinada situação, seu nome será substituído por três 

letras aleatórias, assegurando dessa forma a sua privacidade. 

Não há complicações legais, risco físico ou risco à sua dignidade. Você pode 

sentir algum tipo de constrangimento ou vergonha ao responder os questionamentos. 
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 Ao sentir-se incomodado com alguma pergunta não precisará respondê-la. Visando 

seu bem-estar, a(s) pesquisadora(s) procurarão fazê-lo(a) sentir confortável durante 

toda a pesquisa. Você pode se negar a participar da pesquisa e caso decida participar, 

poderá retirar seu consentimento a qualquer momento sem precisar se justificar e não 

sofrerá prejuízo. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

A pesquisa oferece como benefícios a possibilidade de melhoria nos recursos 

tecnológicos a serem utilizados no Curso de Especialização em Saúde da Família UNA-

SUS/UNIFESP ou dependendo dos resultados poderão ser úteis para outros cursos de 

educação a distância da UNIFESP e/ou fora da UNIFESP.  

 As pesquisadoras divulgarão os resultados em eventos e revistas científicas 

além de disponibilizá-los no portal do CEDESS/UNIFESP. 

Antes de decidir em participar da pesquisa, perguntas podem ser feitas às 

pesquisadoras para conhecer os benefícios e os danos que estará exposta(o). 

Qualquer problema ou dúvida que venha a ocorrer durante a pesquisa, você 

poderá entrar em contato com a pesquisadora Marlene Sakumoto Akiyama, que está 

devidamente matriculada no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências em Saúde do CEDESS (Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde/ UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), localizado no endereço: Rua 

Pedro de Toledo, 859 – tel: (11) 5576-4874, pelo e-mail: marlenesak@gmail.com e/ou 

pelo telefone (11) 9 9723-8554.  

Ao sentir necessidade de fazer alguma consideração ou esclarecer dúvidas 

sobre a ética da pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UNIFESP: Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 

04020-050 - São Paulo/SP – Tel: (11) 5571-1062 fax: (11) 5539-7162 - e-mail: 

cep@unifesp.edu.br 

  

mailto:cep@unifesp.edu.br
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 

Eu, após a leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 

suficientemente informado(a) para participar desta pesquisa. Estou ciente dos objetivos 

e conteúdo da pesquisa, dos possíveis danos/riscos a que serei submetido(a), dos 

benefícios, da divulgação dos resultados finais e da garantia de que minha identidade 

será mantida em sigilo. Ficou claro para mim que minha participação é voluntária, não 

tendo sofrido nenhuma interferência das pesquisadoras. Sei que posso rever as 

informações que forneci na entrevista, corrigir o que disse e que posso retirar este 

consentimento a qualquer momento sem prejuízos, penalidades ou perda de qualquer 

benefício. Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em 

participar deste estudo. Irei assinar este termo de consentimento livre e esclarecido em 

duas vias, permanecendo uma comigo para meu controle como garantia da minha 

autonomia.  

 

São Paulo, _________de ____________________ de __________. 

 

 

                                                                             

____________________________                     _______________________________ 

Nome do participante                                              Assinatura do participante 

 

 

____________________________                     _______________________________ 

Nome do pesquisador                                            Assinatura do pesquisador 
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Apêndice A – Convite para participação em Grupos Focais 
 
a) Convite para Alunos do ESF14: 

 
“Prezado aluno(a) do Curso de Especialização em Saúde da Família da UNASUS/UNIFESP 

Espero que esteja bem e aproveitando os conhecimentos e a experiência que está sendo construída 
ao longo do nosso Curso. 

Eu atuo no Projeto UNA-SUS/UNIFESP e sou coordenadora de tecnologia. 

Atualmente, sou mestranda do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências em Saúde, vinculado 
ao Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS/UNIFESP e gostaria 
imensamente de contar com sua participação na minha pesquisa. 

A pesquisa de mestrado está centrada em estudos sobre as tecnologias digitais de informação e 
comunicação como agente facilitador de processos educativos na educação permanente, no contexto 
do nosso curso. 

A minha pesquisa é muito importante para o aprimoramento do curso e dos recursos tecnológicos, 
sua contribuição é fundamental para buscarmos a qualidade e a excelência no ensino e na formação 
de futuros especialistas em Saúde da Família no nosso país. 

O projeto cumpriu todos os trâmites da ética em pesquisa e sua colaboração e participação serão 
fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

No dia 02/03 teremos a reposição do Encontro Presencial (EP) para os alunos que não puderam 
participar no dia 21/10/2017. As atividades do curso no dia 02 começarão às 9h. E gostaria de contar 
com sua participação em um grupo focal que acontecerá das 8h às 9h, antes do início das atividades 
regulares do encontro presencial. 

O grupo focal é uma estratégia de pesquisa científica, que se assemelha a uma conversa com 8 a 10 
participantes em um tema específico, no nosso caso conversaremos sobre as contribuições e 
dificuldades do uso de Tecnologias na Educação Permanente e também no nosso curso. 

Caso você possa colaborar com a minha pesquisa e participar do grupo focal das 8h às 9h, peço a 
gentileza de responder este e-mail confirmando sua disponibilidade.  Em caso negativo, agradeceria 
se puder responder também. 

Desde já agradeço sua atenção e disponibilidade porque sua participação é muito importante para a 
qualidade do nosso curso. 

Grande abraço 

 
Marlene Sakumoto Akiyama (Mestranda) 
Profa. Dra. Rita Maria Lino Tarcia (Orientadora)” 
 

b) Convite para Tutores do ESF14: 

“Prezado tutor(a), boa tarde. 
 
Espero que esteja bem e aproveitando a experiência que está sendo construída ao longo do nosso 
Curso.
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Já nos conhecemos, sou a Marlene e atualmente estou no Projeto UNA-SUS/UNIFESP como 
coordenadora de tecnologia. 
 
Atualmente, sou mestranda do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências em Saúde, vinculado ao 
Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS/UNIFESP e gostaria imensamente 
de contar com sua participação na minha pesquisa. 
 
A pesquisa de mestrado está centrada em estudos sobre as tecnologias digitais de informação e 
comunicação como agente facilitador de processos educativos na educação permanente, no 
contexto do nosso curso. 
 
A minha pesquisa é muito importante para o aprimoramento do curso e dos recursos tecnológicos 
sua contribuição é fundamental para buscarmos a qualidade e a excelência no ensino e na formação 
de futuros especialistas em Saúde da Família no nosso país. 
 
O projeto cumpriu todos os trâmites da ética em pesquisa e sua colaboração e participação serão 
fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. 
 
Amanhã, no dia 13/04 teremos o Encontro Presencial com a Coordenação Pedagógica, que terá início 
às 8:15h. E gostaria de contar com sua participação em um grupo focal que acontecerá das 7:15h às 
8:15h, antes do início do encontro com a Coordenação. 
 
O grupo focal é uma estratégia de pesquisa científica, que se assemelha a uma conversa com 8 a 10 
participantes em um tema específico, no nosso caso conversaremos sobre as contribuições e 
dificuldades do uso de Tecnologias na Educação Permanente e também no nosso curso. 
 
Caso você possa colaborar com a minha pesquisa e participar do grupo focal das 7:15h às 8:15h, peço 
a gentileza de responder este e-mail confirmando ou não sua disponibilidade.   
 
Desde já agradeço sua atenção e disponibilidade porque sua participação é muito importante para a 
qualidade do nosso curso. 
 
Grande abraço 
 
Marlene Sakumoto Akiyama (Mestranda) 
Profa. Dra. Rita Maria Lino Tarcia (Orientadora)” 
 
 

c) Convite para Coordenadores do ESF14: 

O convite para os coordenadores do curso para participarem do grupo focal 

foi oral em uma das reuniões da Coordenação que ocorre semanalmente. 
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Apêndice B – Roteiro para reunião de grupo focal 
 

1. Dar boas-vindas, agradecer pela presença 

2. Explicar o objetivo do grupo 

3. Explicar sobre os equipamentos de gravação e a confiabilidade 

4. Solicitar a apresentação de todos (Profissão, tempo de atuação, Município de 

atuação/bairro) 

5. Garantir a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

6. Explicar sobre a técnica do grupo focal 

7. Reforçar a importância da participação de todos 

8. Perguntar se tem dúvidas 

9. Iniciar a reunião perguntando: 

 
1. Quanto ao Curso de Especialização Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP, 

em termos tecnológicos, quais são as facilidades e dificuldades que encontram 

ao realizá-lo? 

2. Teve algum momento em que vocês se viram numa situação em que sentiram 

falta de algum recurso tecnológico que no ambiente não o atendeu ou não 

existia? Recursos tecnológicos que os ajudassem a compreender melhor o 

conteúdo? 

Para os tutores e coordenadores, além das anteriores, acrescentam-se as questões: 
 

3. Que recursos tecnológicos faltam no curso que poderiam aperfeiçoar o 

processo de ensino e a aprendizagem? 

4. Falem um pouco sobre o que falta no AVA e que se existisse poderia contribuir 

com a sua atuação como tutor ou coordenador? 
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Apêndice C – Questionário - Dados sóciodemográficos - Grupos 
Focais 

Nome (opcional): ___________________________________________________________ 

 
1.  Indique sua atuação no curso Saúde da família 

1 -  (  ) Aluno 
2 -  (  ) Coordenador de Tutoria 
3 -  (  ) Tutor/Orientador 
 

2.  Indique seu gênero 
1 -  (  )  Masculino 
2 -  (  )  Feminino 

 
3.  Indique sua idade 

1 -  (  )  De 20 a 30 anos 
2 -  (  )  De 31 a 40 anos 
3 -  (  )  De 41 a 50 anos 
4 -  (  )  De 51 a 60 anos 
5 -  (  )  Mais de 61 anos 

 
4.  Estado civil 

1 -  (  ) Solteiro 
2 -  (  ) Casado 
3 -  (  ) Viúvo 
4 -  (  ) Separado ou Divorciado 
5 -  (  ) Companheiro 

 
5.  Formação Profissional  

 
Graduação:______________________ 
 
A graduação foi em instituição: (  ) Pública    (  ) Privada 
 
Especialização   (  ) não    (  ) sim  Qual ____________________        
Mestrado           (  ) não     (  ) sim  Qual ____________________        
Doutorado          (  ) não     (  ) sim  Qual ____________________        
 

6.  Município de atuação: ____________________________  

7.  Nacionalidade: ___________________________________ 
 
8.  Caso seja estrangeiro, como você classifica seu conhecimento na língua portuguesa? 

 
a) Compreende: (   ) péssimo   (   ) mal    (   ) regular   (   ) bem  (   ) ótimo 

b) Escreve:          (   ) péssimo   (   ) mal   (   ) regular    (   ) bem  (   ) ótimo 

c) Lê:                   (   ) péssimo  (   ) mal    (   ) regular    (   ) bem  (   ) ótimo 

 
9.  Para acessar o Curso de Especialização em Saúde da Família UNA-SUS/UNIFESP, você 

utiliza que tipo de equipamento? 
1 -  (  ) Celular 
2 -  (  ) Tablet 
3 -  (  ) Notebook 
4 -  (  ) Computador de mesa 
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10.  Em relação à Internet, você: 
1 -  (  ) Sabe navegar muito bem. 
2 -  (  ) Sabe navegar bem. 
3 -  (  ) Sabe navegar moderadamente. 
4 -  (  ) Não sabe navegar bem. 
5 -  (  ) Nunca navegou na Internet 

 
11.  Como você avalia seu conhecimento em informática? 

1 -  (  ) Ruim 

2 -  (  ) Regular 
3 -  (  ) Bom 

4 -  (  ) Ótimo 
 
12.  Você consegue acessar o curso Saúde da Família facilmente quando precisa? 

1 -  (  )  Sim 
2 -  (  )  Não   Informe o motivo ____________________________________ 

 
13.  Com exceção deste curso (Saúde da Família), já fez outros cursos pela Internet? 

1 -  (  )  Sim. Já concluí 1 outro curso pela Internet 
2 -  (  )  Sim. Já concluí 2 outros cursos pela Internet 
3 -  (  )  Sim. Já concluí 3 ou mais outros cursos pela Internet 
4 -  (  )  Não. Este é o primeiro. 
 

14.  Você usa tecnologias de informação e comunicação (TIC) para auxiliar no seu aprendizado 
ou nas atividades profissionais? 

1 -  (  )  Sim 
2 -  (  )  Não 
 

15.  Se usa as TIC para o seu aprendizado ou nas atividades profissionais, especifique algumas 
delas (Exemplo: smartphones, Internet, programas, blogs, teleconsultas, e outros mais que 
você utiliza) 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Apêndice D – Autorização de Acesso aos Bancos de dados UNA-
SUS/UNIFESP 
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Apêndice E – Municípios-SP e Alunos do CESF14 (2017) 

Município SP 
Alu- 
nos 

Município SP 
Alu- 
nos 

Município SP 
Alu- 
nos 

Município SP 
Alu- 
nos 

Adamantina 5 Embu Das Artes 7 Macedônia 1 Rincão 2 
Aguaí 2 Embu-Guaçu 1 Marabá Paulista 1 Rio Claro 1 
Águas de Sta Bárbara 2 Emilianópolis 1 Marília 3 Rio Grande Da Serra 1 

Agudos 3 Espírito Sto Do Pinhal 3 Matão 6 Sales Oliveira 1 

Altinópolis 1 Fernandópolis 1 Mauá 19 Salesópolis 1 

Apiaí 1 Flora Rica 1 Miracatu 2 Salto De Pirapora 1 

Araçatuba 11 Flórida Paulista 1 Mirandópolis 2 Salto Grande 1 

Araçoiaba Da Serra 5 Franca 9 Mirassolândia 1 Santa Adélia 1 

Araraquara 1 Francisco Morato 5 Mococa 1 Santa Bárbara D'Oeste 1 

Arealva 1 Franco Da Rocha 4 Mogi Das Cruzes 1 Santo André 5 

Ariranha 2 Gália 1 Mogi Guaçu 5 Santo Antônio Do Jardim 1 

Artur Nogueira 2 Gastão Vidigal 1 Mongaguá 3 Santos 4 

Assis 2 General Salgado 1 Monte Azul Paulista 1 São Bernardo Do Campo 7 

Atibaia 2 Glicério 1 Monte Mor 3 São Carlos 5 

Avaí 2 Guaiçara 2 Monteiro Lobato 1 São João Da Boa Vista 4 

Avaré 3 Guaratinguetá 1 Morro Agudo 3 São João De Iracema 1 

Bariri 2 Guariba 2 Nazaré Paulista 1 São João Do Pau D'Alho 1 

Barra Do Turvo 2 Guarujá 21 Nova Aliança 1 São Joaquim Da Barra 5 

Barrinha 2 Guarulhos 17 Nova Odessa 7 São José Da Bela Vista 1 
Batatais 4 Herculândia 1 Olímpia 2 São José Do Rio Preto 2 

Bauru 5 Hortolândia 8 Orlândia 1 São José Dos Campos 14 

Bertioga 1 Ibaté 1 Osasco 18 São Miguel Arcanjo 6 

Boa Esperança Do Sul 1 Ibiúna 1 Osvaldo Cruz 1 São Paulo 33 

Botucatu 9 Igaraçu Do Tietê 2 Ourinhos 7 São Pedro 2 
Braúna 1 Iguape 1 Palmares Paulista 1 São Sebastião 1 

Cabreúva 3 Ilha Solteira 1 Palmital 1 São Simão 1 

Cajobi 2 Indiaporã 1 Paraguaçu Paulista 2 São Vicente 7 

Campinas 8 Iperó 1 Paranapuã 1 Serra Azul 1 

Campo Limpo Paulista 4 Iporanga 1 Pariquera-Açu 1 Serra Negra 1 

Cananéia 2 Itaí 1 Pederneiras 1 Serrana 1 

Cândido Mota 1 Itanhaém 1 Pedregulho 1 Sertãozinho 2 

Capela Do Alto 1 Itapecerica Da Serra 4 Pedreira 2 Socorro 3 

Carapicuíba 9 Itapetininga 3 Peruíbe 3 Sorocaba 10 
Cardoso 1 Itapevi 13 Pilar Do Sul 1 Sumaré 4 

Casa Branca 1 Itapira 3 Piracicaba 6 Suzano 2 
Castilho 3 Itaquaquecetuba 2 Pitangueiras 1 Tabatinga 1 
Catiguá 1 Itatiba 4 Pompéia 1 Taboão Da Serra 1 
Cedral 1 Itupeva 5 Pontal 2 Tanabi 1 
Charqueada 2 Ituverava 4 Porto Ferreira 1 Tapiratiba 3 
Cordeirópolis 2 Jacareí 18 Potim 1 Taquaritinga 1 

Cosmópolis 5 Jandira 18 Potirendaba 2 Taquarivaí 1 
Cosmorama 1 Jeriquara 1 Praia Grande 9 Taubaté 2 
Cotia 3 José Bonifácio 2 Presidente Epitácio 2 Torrinha 4 

Cruzeiro 1 Jundiaí 3 Presidente Prudente 2 Trabiju 1 

Cubatão 2 Juquiá 1 Presidente Venceslau 1 Tupã 2 

Diadema 1 Lavínia 1 Promissão 1 Turmalina 1 

Divinolândia 1 Leme 2 Registro 1 Valentim Gentil 1 

Dobrada 4 Lençóis Paulista 2 Ribeira 2 Vargem Grande Do Sul 4 

Dumont 1 Limeira 28 Ribeirão Pires 2 Várzea Paulista 7 

Eldorado 1 Macaubal 1 Ribeirão Preto 1 Viradouro 4 
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Apêndice F – Comandos SQL para extração dos dados 

Os comandos da linguagem SQL abaixo foram utilizados para a extração 

dos dados dos Bancos de Dados da UNA-SUS/UNIFESP e do Moodle do CESF14.  

O Banco de dados da UNA-SUS/UNIFESP possui 252 tabelas sendo que 

foram utilizadas duas tabelas para coletar os dados sóciodemográficos de alunos e 

tutores, conforme exemplo 1 abaixo. A versão 3.2.1+ do Moodle tem 400 tabelas no 

Banco de dados que gerenciam todo o Ambiente Virtual. Foram utilizadas somente 12 

que armazenam os dados de usuários, fóruns, tarefas, usuários, perfis, logs, 

questionários, curso, configurações e tabelas auxiliares, conforme exemplos 2 a 4. 

 Quando se tratou de pesquisa dos participantes dos grupos focais foi 

necessário identificar seus usuários conforme a última SQL do quadro abaixo, e repetir 

os comandos, apenas adequando-os com as suas identificações.  

 
1.Perfil de 
alunos e tutores 

select dt_nascimento, sexo, estadocivil, nacionalidade, graduacao, uf_municipio_ab from 
frm_117 where selecionado='S' 
Sendo frm_117=alunos; frm113=tutores 
Resultado: 

 
2.Postagens 
dos alunos no 
fórum de Ilha 
das Flores 

select p.id,p.discussion, p.userid, d.course, d.forum, d.name, d.groupid, f.id, r.shortname 
FROM mdl_forum_posts p INNER JOIN mdl_forum_discussions d ON d.id=p.discussion 
INNER JOIN mdl_forum f ON f.id =d.forum INNER JOIN mdl_role_assignments rs ON 
rs.userid=p.userid INNER JOIN mdl_role r ON rs.roleid=r.id INNER JOIN mdl_context e ON 
rs.contextid=e.id WHERE e.contextlevel=50 AND e.instanceid=f.course AND f.course=6 
AND r.shortname='aluno' and f.id=79 

 
3.Acesso a 
materiais 
teóricos e 
materiais 
complementare
s de Ilha das 
Flores 

SELECT contextinstanceid, p.userid, COUNT(p.id) AS countrecord FROM 
mdl_logstore_standard_log p  
INNER JOIN mdl_role_assignments rs ON rs.userid=p.userid  
INNER JOIN mdl_role r ON rs.roleid=r.id  
INNER JOIN mdl_context e ON rs.contextid=e.id  
WHERE courseid=5 AND crud='u' and contextinstanceid=77 
AND r.shortname='aluno' 
GROUP BY contextinstanceid, p.userid 

 
 

4.Fizeram 
atividades 
dentro do 
prazo 

SELECT q.id,q.name,c.id AS idcurso,c.fullname AS curso,ct.name AS cat, (SELECT 
COUNT(DISTINCT userid) FROM mdl_quiz_grades WHERE quiz=q.id) AS 
respostas,(SELECT COUNT(DISTINCT rs.userid) AS coutrecord FROM 
mdl_role_assignments rs INNER JOIN mdl_context e ON rs.contextid=e.id WHERE 
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e.contextlevel=50 AND e.instanceid =q.course AND rs.roleid IN (SELECT value FROM 
mdl_config WHERE name = 'gradebookroles')) AS cont_enrol FROM mdl_quiz q INNER 
JOIN mdl_course c ON q.course=c.id INNER JOIN mdl_course_categories ct ON 
c.category=ct.id order by q.name 

 
 

5.Identificação 
dos usuários 
no Moodle 

select id,firstname,lastname from mdl_user where firstname like 'x%' and lastname like ‘y%’  
onde x e y eram substituídos pelos nomes reais. Com o id dos usuários as SQLs acima 
foram adequadas para os participantes dos grupos focais. 

 
 

Cada resultado dos comandos acima resultou em vários registros que 

foram exportados para uma planilha Excel®. A planilha eletrônica possui recursos 

como filtros e tabelas dinâmicas que foram utilizados para que os dados fossem 

consolidados, totalizados e dispostos no formato de tabelas e gráficos, que constam 

no capítulo Resultados e Discussões. 
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Apêndice G – Registro das reuniões de Grupos focais 
Grupo Focal de Alunos 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

Facilidade (F) 
Dificuldade 

(D) 
Necessidade 

(N) 

Núcleo temático Categoria SUB-CATEGORIA 

A1-Eu tenho dificuldade de sempre saber o que vocês querem agora como na Família Soares. 
Tem que participar do fórum? Aí, eu pensei que um curso de quase um mês, que vai acabar dia 
25 de março. Não pode ser só participação do fórum. Aí eu mandei uma mensagem para a tutora, 
que falou que vai ser aberto dia 12 um texto que vamos ler e vai responder questões. Isso tem 
que ficar claro pra gente. Como vai ser a prova? Eu já fiquei de exame na anterior, de ignorância 
tecnológica. Não entendi o que era pra fazer. Isso, assim, me irrita um pouco. Porque eu estou lá 
lendo, estou lendo o texto e não entendo o que é pra fazer. 

A1 - Eu tenho dificuldade de sempre saber o que vocês 
querem agora como na Família Soares[...] Isso tem que ficar 
claro pra gente. Como vai ser a prova? Eu já fiquei de exame 
na anterior, de ignorância tecnológica. Não entendi o que era 
pra fazer. Isso, assim, me irrita um pouco. Porque eu estou lá 
lendo, estou lendo o texto e não entendo o que é pra fazer. 
(D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1-Ah, procura lá. O que é pra eu fazer? Eu acho que fica meio, assim, escondido. 
A1 - [...] procura lá. O que é pra eu fazer? Eu acho que fica 
meio, assim, escondido. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   

A1-É. Eu acho. Eu tenho dificuldade. Minha ignorância tecnológica é nesse sentido.  
A1 - É. Eu acho. Eu tenho dificuldade. Minha ignorância 
tecnológica é nesse sentido (navegação).  (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   

A3 - Isso é verdadeiro, mesmo. Às vezes, fica muito separado as coisas. Você tem que ir numa 
outra aba, aí naquela outra aba... Aí naquela outra aba tem um outro link. Eu acho que poderia 
ficar tudo numa sequência.  

A3 - Às vezes, fica muito separado as coisas. Você tem que 
ir numa outra aba, aí naquela outra aba.. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   

A1- "Nossa, o que que eu faço?" O primeiro foi legal. A1 - Nossa, o que que eu faço? (enunciados não claros) (D) D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-Ter um roteiro, pra o que se vai fazer. A4 - Ter um roteiro, pra o que se vai fazer. (N) N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1-No primeiro, a primeira coisa que você foi clicando o que era pra você fazer. Ótimo. Concluí 
aquilo. Agora, o resto, não acho. Aquela árvore de problema joguei no google pra entender pra 
que que é aquilo. Aquilo lá vai ser, vai ser o meu TCC? Que é aquilo lá? Agora, se for meu TCC, 
o que era pra por lá de item, eu já fiz mestrado, eu li e ficou muito aberto o item que eu coloquei. 
Vocês que estão fazendo mestrado, vocês sabem, você não pode abrir um item muito grande. 
Você não vai falar daquilo. Você entendeu? Então achei aquilo péssimo.  

A1 - Aquela árvore de problema joguei no google pra 
entender pra que que é aquilo. Aquilo lá vai ser, vai ser o meu 
TCC? Que é aquilo lá?[...]se for meu TCC, o que era pra por 
lá de item, eu já fiz mestrado, eu li e ficou muito aberto o item 
que eu coloquei[...]Então achei aquilo péssimo. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-Alguns módulos, eles conseguiam descrever, qual era o processo. Então primeiro vai ter um 
texto que vocês vão ler. Em seguida será um questionário. Então, se a gente faz,  o passo a passo, 
realmente, fica muito mais adequado. A família Soares que até agora tem sido um módulo mais 
longo e, pelo que eu vi no calendário, é realmente um módulo mais extenso. Você realmente não 
sabe o que fazer, porque a participação do fórum tem que ser continuada e você tem que olhar 
naquele painel se já abriu link da atividade. Então você fica mais tendente a não estar atrasado do 
que, realmente, ir fazendo as atividades acadêmicas correspondentes. Então, quando tem. Vai 
lendo o texto até o caso Danley. Aí, depois, disso vocês responderão um questionário. Então, eu 
sei que a hora que eu terminar de ler o texto da criança, eu vou responder o questionário. Então a 
gente consegue fazer o passo-a-passo. E acho que um dos primeiros módulos, eles tiveram isso. 
E, realmente, foi muito bom. A gente conseguiu uma orientação melhor. Agora não. 

A4 - A família Soares que até agora tem sido um módulo mais 
longo [...]Você realmente não sabe o que fazer, porque a 
participação do fórum tem que ser continuada e você tem que 
olhar naquele painel se já abriu link da atividade. Então você 
fica mais tendente a não estar atrasado do que, realmente, ir 
fazendo as atividades acadêmicas correspondentes. [...] 
Então a gente consegue fazer o passo-a-passo. E acho que 
um dos primeiros módulos, eles tiveram isso.[...] Agora não. 
(D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A5-A maioria das perguntas, fica tudo misturadas no fórum. Como agora, tem que ler todas, tudo 
que o colega posta, o que que a tutora responde, pra você descobrir qual a pergunta que ela quer 
que o próximo responda.  

A5 - [...] Como agora, tem que ler todas, tudo que o colega 
posta, o que que a tutora responde, pra você descobrir qual 
a pergunta que ela quer que o próximo responda.  (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-É. Eu estava meio perdida no primeiro, porque eu não sei o que é pra fazer. 
A4 - É. Eu estava meio perdida no primeiro (módulo), porque 
eu não sei o que é pra fazer (no fórum). (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 
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A5-Aí eu vou lendo cada um e começo "Fulano e você? Você já vivenciou isso na sua unidade? 
Comente." Às vezes, essa pessoa não responde. Mas outra responde. Aí sendo que outra 
responde, aí ela já faz outra pergunta. E por aí vai. Você tem que ir lendo tudo e, na verdade, você 
não sabe qual que é a atividade. Tem que responder todas? E agora? Eu vou começar lá debaixo, 
na primeira pergunta que ela fez pro colega? Qual é a pergunta que eu tenho que responder?  

A5 -  Tem que responder todas? E agora? Eu vou começar lá 
debaixo, na primeira pergunta que ela fez pro colega? Qual  
é a pergunta que eu tenho que responder?  (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1-Eu respondi o caso Danley e agora o marido da mulher, pra eu falar dele também? Eu vou falar 
no segundo momento ou era pra eu já ter falado na primeira vez? Agora, que eu vim no presencial 
que falaram: "Ó, você tem que sempre expor opinião lá no fórum." Hum, que bom, alguém me 
falou isso. Devia ter falado no primeiro momento. "Participe do fórum. Escreva toda semana 
alguma coisa." Você entendeu? Então não tem um mapa disso. Não fico falando lá toda hora... 

A1 - Hum, que bom, alguém me falou isso. Devia ter falado 
no primeiro momento. "Participe do fórum. Escreva toda 
semana alguma coisa." Você entendeu? Então não tem um 
mapa disso. Não fico falando lá toda hora... (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-Isso é uma dificuldade. 
A4 - Isso é uma dificuldade.(falta orientações sobre como 
participar em fóruns) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1- Mais objetivo, acho que já ia ajudar bastante.  
A1 - Mais objetivo, acho que já ia ajudar bastante. (falta 
orientações sobre como participar em fóruns) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A6-Aproveitar mais o tempo. Porque que nem nesse caso da Família Soares, eu acho que se eles 
falassem : "O fórum vai de tal dia a tal dia e esse que vocês vão fazer aqui, que vocês vão fazer 
dessa semana, já vai valer pra duas semanas. E na outra semana vai começar outra coisa." Daí, 
você não fica sem saber o que fazer nesse período, entendeu? Porque daí só coloca lá: "Esse é 
o fórum da família Soares."  

A6 - Porque que nem nesse caso da família Soares, eu acho 
que se eles falassem : "O fórum vai de tal dia a tal dia e esse 
que vocês vão fazer aqui, que vocês vão fazer dessa semana, 
já vai valer pra duas semanas. E na outra semana vai 
começar outra coisa." Daí, você não fica sem saber o que 
fazer nesse período (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1-Eu participei de um curso on-line e era de saúde pública. O professor é maravilhoso. Ele tem 
um monte de coisa publicada em saúde pública. Ele estava praticamente falando com você "Oi. 
Tudo bem?" Mas ele explicava um tanto o que ele queria, que era tranquilo. Parece que eu ouvia 
a voz dele. Agora aqui, não conseguia nem achar o que é para fazer. 

A1 - Eu participei de um curso on-line e era de saúde pública. 
O professor é maravilhoso. [...]Mas ele explicava um tanto o 
que ele queria, que era tranquilo.[...]Agora aqui, não 
conseguia nem achar o que é para fazer. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A3-Na prática do dia-a-dia, realmente, não dá pra entrar todo dia. Por questões tanto tecnológicas 
ou por questões de logística. Assim, realmente, não dá. Eu posso até ser um caso pessoal, mas 
só tentando terminar o contexto geral, então, eu entrei, entro uma ou duas vezes por semana. 
Mas, duas vezes por semana, sendo muito otimista. [risada] Uma vez por semana. Nessa semana, 
foram feitas várias perguntas. Então, daí, a minha dúvida é a seguinte, eu li tudo. Eu realmente li 
o fórum. E me interessei pela pergunta 1. Só que a pergunta 1, ela já está atrasada. Porque o 
tema corrente é a pergunta 3. E a professora orienta: Mantenhamos a conversa numa linha. Então, 
comente sobre. Tente não fazer comentários repetitivos. Faça comentários ligados ao comentário 
do colega. Então, se eu for comentar a pergunta 1, eu já estou atrasada. Então a teoria é não volte 
na pergunta 1, porque ela já foi discutida. Mas eu só consegui entrar nessa semana. E, de repente, 
teria alguma contribuição a fazer ou alguma dúvida a fazer sobre a pergunta 1, mas o que está 
valendo agora é a pergunta 3. Então pode até parecer que eu participei pouco, porque eu só 
respondi a pergunta 3. Mas eu fiz isso porque eu não tive outra oportunidade. Eu saí do momento 
ideal. Mas eu começo a perceber que sair do ambiente ideal, não é uma coisa pessoal minha. 
Começo a ver que todos os colegas estão tendo essa dificuldade.  

A3 - Eu realmente li o fórum. E me interessei pela pergunta 1. 
Só que a pergunta 1, ela já está atrasada. Porque o tema 
corrente é a pergunta 3. E a professora orienta: 
Mantenhamos a conversa numa linha.[...]Então a teoria é não 
volte na pergunta 1, porque ela já foi discutida.[...]Mas eu só 
consegui entrar nessa semana. E, de repente, teria alguma 
contribuição a fazer ou alguma dúvida a fazer sobre a 
pergunta 1, mas o que está valendo agora é a pergunta 3.  (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1-Eu entrava todos os dias, na hora do almoço. Agora, já perdi o interesse. Porque eu não 
entendo o que é pra fazer.  

A1 - Eu entrava todos os dias, na hora do almoço. Agora, já 
perdi o interesse. Porque eu não entendo o que é pra fazer.  
(D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A3-E outra, ficou muito ilógico. Você não sabe nem o que  se fala. Porque vem fulano e fala um 
negócio, aí vem o outro e reponde um negócio lá de cima. Aí vem a professora e responde alguém 
que você não sabe nem quem é... Na verdade, até você sabe porque ela cita o nome. Mas você 
não sabe aonde que está o assunto que ela tá falando. Fica perdida. Eu acho que isso poderia ter 
tópicos. Por exemplo, eu não entendo de tecnologia assim como lançar isso no sistema. Mas se a 
professora tem cinco perguntas pra fazer pra gente responder, porque não colocar essas 
perguntas em tópicos, em links? Eu clico no link e repondo aquela pergunta, seja na segunda ou 
na quarta-feira. E a minha colega quer falar do link 2, lá. Ela vai lá no assunto da pergunta número 
2. Fica uma coisa mais lógica e didática. 

A3 - Fica perdida. Eu acho que isso poderia ter tópicos. [...]se 
a professora tem cinco perguntas pra fazer pra gente 
responder (em fóruns), porque não colocar essas perguntas 
em tópicos, em links? Eu clico no link e repondo aquela 
pergunta, seja na segunda ou na quarta-feira.[...]Fica uma 
coisa mais lógica e didática. (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 
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A1-Você sabe que você tem que responder as cinco. Não que você respondeu uma e depois fica 
lá... Igual eu falei do Danley e da mãe dele, e depois? Aí eu comentei, o mesmo caso, eu discuti 
com a minha equipe de enfermagem, ACS, discuti com o NASF, entendeu? Eu tento fazer, usar 
todos. Mas a professora, tutora, não sabe disso. Porque eu não sei onde por, onde eu escrevo. 

A1 - Porque eu não sei onde por (no fórum), onde eu escrevo..  
(D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A3-Quando eu comecei a usar o programa também, eu não sabia que, por exemplo, quando eu 
vou lá nas mensagens, que fica uma coisa individual, só meu e da professora.  "Eu lanço uma 
pergunta pra professora no fórum ou no individual?" 

A3 - Quando eu comecei a usar o programa também, eu não 
sabia que, por exemplo, quando eu vou lá nas mensagens, 
que fica uma coisa individual, só meu e da professora. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A3-Agora, não. Eu já entendi. Mas é porque não fica isso muito esclarecido lá no início. E por ser 
um contato muito constante, Apesar de você poder falar todo dia... Mas, às vezes, você pergunta 
uma coisa e a pessoa interpreta aquela pergunta de outro jeito. Às vezes, também, você não sabe 
colocar. Não é nem culpa da professora, mas você não soube colocar aquilo direito.  

A3 - Mas é porque não fica isso muito esclarecido lá no início. 
(falta orientações sobre a navegação no curso) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1-Eu também. Colocava num lugar, ia pra outro. Precisei chamar o moço que mexe com 
tecnologia pra ir pro fórum, pra me ensinar. Que minhas respostas iam pra outro lugar. Aí ela 
falava: "Você não respondeu." Eu falava: "Professora, eu respondi." E mostrava pra ela a hora e 
como eu fiz. Mas não ia pro fórum.  

A1 - Precisei chamar o moço que mexe com tecnologia pra ir 
pro fórum, pra me ensinar. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A3-Essa questão, eu nem sei. Porque é questão de tecnologia, assim, até na sua pesquisa eu 
coloquei, eu tenho um bom entendimento de tecnologia. Eu sabia exatamente onde era o fórum e 
aonde era a mensagem individual. Só que eu não sabia o que que eu poderia questionar na 
mensagem individual, se eu podia tirar um conteúdo. Porque, às vezes, igual elas falaram, a 
professora perguntou um negócio lá segunda-feira, mas eu só vi na quinta. Aí eu tiro essa dúvida 
no fórum, que está passado já, ou se eu mando no individual pra ela, pra não atrapalhar o assunto 
atual, entendeu? 

A3 - Só que eu não sabia o que que eu poderia questionar na 
mensagem individual, se eu podia tirar um conteúdo.[...]. Aí 
eu tiro essa dúvida no fórum, que está passado já, ou se eu 
mando no individual pra ela, pra não atrapalhar o assunto 
atual, entendeu? (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1-Uma outra coisa se for pessoal e todo mundo vê, mesmo lá no pessoal, porque eu recebo 
mensagem de natal de alguém. Agora, aquilo não sai de lá. O pessoal escreve e volta pra cima 
da mensagem de natal.  

A1 - Uma outra coisa se for pessoal e todo mundo vê, mesmo 
lá no pessoal, porque eu recebo mensagem de natal de 
alguém. Agora, aquilo não sai de lá. O pessoal escreve e volta 
pra cima da mensagem de natal. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-Da tecnologia, o que eu tenho, assim, pra dizer é que, às vezes, ela não depende só da gente. 
Que eu tenho um bom celular, eu tenho um bom notebook. Mas eu fico na minha unidade até sete 
horas da noite. Então, se eu tento fazer alguma leitura em alguma falta, algum intervalo que eu 
tenho, mesmo no horário de almoço, eu não consigo. Eu mal consigo usar comunicação com 
familiares. Assim, então, mesmo tendo um bom equipamento de tecnologia, eu não consigo 
acessar, porque a rede de internet é péssima.  

A4 - mesmo tendo um bom equipamento de tecnologia, eu 
não consigo acessar,  porque a rede de internet é péssima.  
(D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Conexão com a Internet 

A4- Não. Não. Tem computador, mas é um na recepção, um na farmácia e um pra coordenação. 
A4 - Tem computador, mas é um na recepção, um na 
farmácia e um pra coordenação. (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Computadores 

A2-Sim. Eu posso até fazer um relato do que aconteceu comigo. Que a minha Unidade só tem um 
computador, que fica na sala da enfermeira e saindo um pouquinho da especialidade, a gente tem 
um fechamento que a gente tem que fazer por mês e há mais de um ano esse fechamento mudou 
e a administração e gestão nem sabia. E, agora, a gente descobriu que esse fechamento era para 
ser feito diário e lançado num programinha lá do governo, coisa que a gente nunca fez. E já estava 
em tempo da gente nem receber, porque a gente tava fazendo num portal que nem usa mais. 
Coisa, assim, mínima. A gente não tem um computador nem pra fazer o nosso fechamento, 
imagina pra usar uma tecnologia que precisa de uma velocidade maior, enfim, não temos.  

A2 - A gente não tem um computador nem pra fazer o nosso 
fechamento, imagina pra usar uma tecnologia que precisa de 
uma velocidade maior, enfim, não temos.  (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Computadores 

A1-Não. Na minha Unidade não tem.  A1 - Na minha Unidade não tem (Educação Permanente) (D) D Outros Temas 
Educação 
Permanente na UBS 

  

A4-Na minha Unidade a gente tem. A gente tá montando um grupo que chama Núcleo de Saúde 
Coletiva. Então, daí, é um grupo interno da Unidade, que a gente tenta manter uma educação 
continuada. Tem várias questões de matriciamento, que acaba também um pouco de educação 
continuada, mas a gente tem sempre. Uma questão interna é esse grupo, onde são discutidas 
políticas de saúde, gestões internas, protocolos. Então, isso a gente tem. E, nas reuniões de 
equipe, a gente tá sempre tentando levantar temas. "Ah, o que vocês têm de déficit? O que vocês 
querem saber?" E a gente vai sempre discutindo. 

A4 - Na minha Unidade a gente tem (Educação Permanente). 
A gente tá montando um grupo que chama Núcleo de Saúde 
Coletiva. Então, daí, é um grupo interno da Unidade, que a 
gente tenta manter uma educação continuada.  (F) 

F Outros Temas 
Educação 
Permanente na UBS 
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A4-As reuniões do Núcleo de Saúde Coletiva, elas acontecem semanalmente. Então, com 
exceções, assim, que precise substituir por alguma outra coisa que a gestão está envolvida. Mas 
ela tem sim. Tem um horário liberado na minha agenda pra essas reuniões.  

A4 - As reuniões do Núcleo de Saúde Coletiva, elas 
acontecem semanalmente. (F) 

F Outros Temas 
Educação 
Permanente na UBS 

  

A7-Na minha também tem. A7 - Na minha também tem. (Educação Permanente) (F) F Outros Temas 
Educação 
Permanente na UBS 

  

A7-Tem atividade também especifica.  
A7 - Tem atividade também especifica.  (Educação 
Permanente) (F) 

F Outros Temas 
Educação 
Permanente na UBS 

  

A3-Primeiramente, prontuário eletrônico. Eu não tenho. Como eu não tenho nenhum computador, 
imagine prontuário eletrônico. Então tudo tem que ser a mão... Anotar exame, não sei o que. Então 
a consulta, dependendo do caso, ultrapassa até mais o tempo que deveria ultrapassar porque eu 
tenho que ficar anotando. Enfim, primeiro problema é esse. Se eu tivesse acesso à tecnologia, eu 
poderia ter prontuário eletrônico, eu poderia estar desenvolvendo algum outro trabalho lá.  

A3 - Primeiramente, prontuário eletrônico. Eu não tenho. 
Como eu não tenho nenhum computador, imagine prontuário 
eletrônico. Então tudo tem que ser a mão... Anotar exame, 
não sei o que. Então a consulta, dependendo do caso, 
ultrapassa até mais o tempo[...] (N) 

N Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

A4-Acho que a grande chave é o prontuário eletrônico. 
A4 - Acho que a grande chave é o prontuário eletrônico. 
(educação Permanente) (N) 

N Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

A4-Você ter acesso aos exames, as anamneses, assim, pra mim é primordial. 
A4 - Você ter acesso aos exames, as anamneses, assim, pra 
mim é primordial.  (N) 

N Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

A5-Até mesmo para levantar dados. Quantos hipertensos? Quantos diabéticos? Quantos pré-
natais você fez? Quantas consultas de puericultura você atende? Dentro de tantos anos... A faixa 
etária. Se tivesse tecnologia, o trabalho facilitaria. 

A5 - (prontuário eletrônico) para levantar dados. Quantos 
hipertensos? Quantos diabéticos? Quantos pré-natais você 
fez? Quantas consultas de puericultura você atende? Dentro 
de tantos anos... A faixa etária. Se tivesse tecnologia, o 
trabalho facilitaria. (F) 

F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

A8-Onde eu trabalho tem prontuário eletrônico, mas nem sempre é essa facilidade que vocês 
imaginam. Muita gente que antes fazia na mão, quando colocou prontuário eletrônico, reclamou, 
achou horrível. Porque o prontuário eletrônico pra você fazer uma prescrição, você tem que 
preencher vários passos. Um, depois outro, aí libera um, outro, outro. A internet é lenta. Você vai 
abrir um exame, demora dez minutos pra baixar no seu prontuário eletrônico. É muito mais fácil 
quando já vinha impresso. A internet dá erro, tudo. Então toda essa parte... não é bom. 

A8 - Onde eu trabalho tem prontuário eletrônico, mas nem 
sempre é essa facilidade que vocês imaginam. Muita gente 
que antes fazia na mão, quando colocou prontuário 
eletrônico, reclamou, achou horrível. Porque o prontuário 
eletrônico pra você fazer uma prescrição, você tem que 
preencher vários passos. Um, depois outro, aí libera um, 
outro, outro. A internet é lenta. Você vai abrir um exame, 
demora dez minutos pra baixar no seu prontuário eletrônico. 
É muito mais fácil quando já vinha impresso. A internet dá 
erro, tudo. Então toda essa parte... não é bom. (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

A1-Você entendeu? Você perde o mesmo tempo, porque a anamnese não vem. Então não tem 
todas as observações. A moça vai voltar semana que vem. Eu só vou checar a pressão, ver se a 
medicação deu certo. Não tem isso. Então tem que relembrar com o paciente o que aconteceu.  

A1 - Você perde o mesmo tempo, porque a anamnese não 
vem. Então não tem todas as observações.[...] Eu só vou 
checar a pressão, ver se a medicação deu certo. Não tem 
isso. Então tem que relembrar com o paciente o que 
aconteceu.  (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

A8-Se você quer ver o histórico, você tem que entrar lá no prontuário eletrônico. Demora pra você 
abrir o histórico. Pra você abrir uma consulta, a última consulta que teve, você tem que justificar. 
Você tem que justificar porque que você tá vendo?. Então fica complicado. Pra você ver, chega 
uma ficha do paciente é mais rápido, entendeu? 

A8 - [...] lá no prontuário eletrônico. Demora pra você abrir o 
histórico. Pra você abrir uma consulta, a última consulta que 
teve, você tem que justificar. Você tem que justificar porque 
que você tá vendo?. Então fica complicado. Pra você ver, 
chega uma ficha do paciente é mais rápido, entendeu? (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

A3-Eu preferia a mão. 
A3 - Eu preferia a mão (comparando ao uso do prontuário 
eletrônico) (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

A4-A gente volta ao problema que eu levantei primeiro, de que serve um bom equipamento? Um 
bom celular ou um bom notebook, se você não tem um bom sistema de rede, um bom sistema de 
suporte. 

A4 - de que serve um bom equipamento?[...]se você não tem 
um bom sistema de rede, um bom sistema de suporte. (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Conexão com a Internet 

A8-Não. Eu trabalho em Osasco. Osasco desenvolveu um programa, um prontuário eletrônico, 
mas esse do SUS está integrado nesse. 

A8 - Osasco desenvolveu um programa, um prontuário 
eletrônico, mas esse do SUS está integrado nesse. (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 
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A1-O meu é só Ministério. Aí você atualiza: A moça usa captopril de 25, de 12 em 12 horas. Aí o 
Ministério faz uma atualização. Você perde aquilo. Então a próxima consulta tem que perguntar 
tudo de novo. "O que a senhora usa?" Entendeu? Porque não tem a mão. Você tem que perguntar. 
Está perdido o prontuário eletrônico, entendeu?  

A1 - O meu é só Ministério[...]Aí o Ministério faz uma 
atualização. Você perde aquilo. Então a próxima consulta tem 
que perguntar tudo de novo.  (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Prontuário Eletrônico de 
Paciente 

A1-Melhor aprendizado, melhor coisa, pra mim é quando tem que viajar e dá pra fazer de longe e 
a colega que disse que tem dificuldades de horários. E pra mim é péssimo não entender o que a 
tutora quer, o que vocês querem para avaliação. 

A1 -  é péssimo não entender o que a tutora quer, o que vocês 
querem para avaliação. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática 
Regras de Avaliação do 
aluno 

A8-Na plataforma, quando a gente começa o curso, a gente não recebe nenhuma instrução de 
como manejar, de como... Depois de muito tempo que a gente vai ter um encontro presencial pra 
poder ter uma luz. Então seria muito bom ter uma aula ou então, pelo menos, um tutorial, alguma 
coisa, explicando como que você maneja a plataforma. E é muito disperso o menu. Por exemplo, 
a mensagem particular aqui, aí tem um menuzinho, uma aba aqui pra secretaria, outra aqui do 
outro lado tem uma coisa e daí você vai nos conhecimentos e saberes, abre um quadrado lá com 
um monte de coisa pra você clicar. Você já não sabe mais em qual que você foi. Tudo 
desordenado, entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de ordenação na 
plataforma, pra gente poder seguir passo-a-passo. E acima de tudo uma orientação, porque 
ninguém sabe o que fazer quando você entra. Você não sabe quantas vezes você tem que 
comentar por semana. Depois que você vai descobrir que só libera atividade depois que você abriu 
tudo. Então, fica complicado. Às vezes, nesse emaranhado de temas, você pulou um, e daí te 
bloqueia, você tá mandando mensagem pra tutora, perguntando o que que é... Entendeu? Então, 
fica complicado. Falta um pouquinho de ordenamento. 

A8 - Na plataforma, quando a gente começa o curso, a gente 
não recebe nenhuma instrução de como manejar[...]  (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A8 - [...] Então seria muito bom ter uma aula ou então, pelo 
menos, um tutorial, alguma coisa, explicando como que você 
maneja a plataforma (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Tutoriais 

A8 - Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de 
ordenação na plataforma, pra gente poder seguir passo-a-
passo. E acima de tudo uma orientação, porque ninguém 
sabe o que fazer quando você entra. Você não sabe quantas 
vezes você tem que comentar por semana. Depois que você 
vai descobrir que só libera atividade depois que você abriu 
tudo. Então, fica complicado. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-No início do curso tem um pseudo tutorial do AVA, só que é pouco real. Ele é pouco real. Ele 
é pouco prático. Então você tem uma leitura pra entender, entrar no universo do AVA. Mas a hora 
que você começa as atividades é outra realidade. Então ao falar que não tem, eles até podem 
falar: "Não. Mas tem. Tem o tutorial." Tem. Só que é irreal. É, assim, é outro universo. Que eles 
apresentam nesse tutorial, que é um pré-módulo, vamos falar assim, é o módulo de apresentação. 
Não condiz com a prática das atividades correntes. Mas uma facilidade é que durante os textos 
têm palavras chaves que são links. Então, você consegue clicar... O texto fala da família Soares e 
especifica a mãe. Daí, disfunção erétil que era um dos casos, um dos últimos casos, um dos 
últimos tópicos, desculpa. Então, você consegue clicar. Ele gerou um link. Você vai pro texto de 
fundamento. Então isso é uma facilidade. Porque você sabe, pelo menos tenta te orientar naquele 
quebra-cabeça que ele falou. Porque, realmente, é um quebra-cabeça. Ainda no módulo que a 
gente tá é gigantesco. São dois quebra-cabeças que a gente está tendo. Então tem, pelo menos, 
essa facilidade. De uma palavra-chave é um link, que daí te remete ao texto base em questão.  

A4 - Tem o tutorial." Tem. Só que é irreal. É, assim, é outro 
universo. Que eles apresentam nesse tutorial, que é um pré-
módulo, vamos falar assim, é o módulo de apresentação. Não 
condiz com a prática das atividades correntes. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Tutoriais 

A4 - Mas uma facilidade é que durante os textos têm palavras 
chaves que são links[...]Você vai pro texto de fundamento. 
Então isso é uma facilidade. (F) 

F 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Hiperlink 

A3-Acho que poderia usar esse tipo de palavra-chave pra mais coisas. Pra orientar mais. E aquela 
questão mesmo de por o que a gente tem que fazer em tópicos, em links, passo-a-passo. Fica 
didático, quem mexe com tecnologia diariamente e quem não tenha muito hábito consegue 
visualizar bem isso. Porque eu falando, não tenho dificuldade com computador e eu me perco 
naquele negócio. 

A3 - Acho que poderia usar esse tipo de palavra-chave (links) 
pra mais coisas. Pra orientar mais. E aquela questão mesmo 
de por o que a gente tem que fazer em tópicos, em links[...] 
(F) 

F 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Hiperlink 

A8-Eu já fiz, eu já fiz dois cursos à distância, e todos os dois tinha esses aplicativos no smartphone. 
Eu, por exemplo, eu uso mais o smartphone e quando eu abro pelo navegador, como Chrome, por 
exemplo, eu abro pela plataforma, se eu coloco na vertical, ela tá cortada. Aparece só metade. É 
horrível. É horrível. Aí você vai virar o celular, você já se perde. Então seria bom ter um aplicativo 
pra você poder manejar isso fácil. Ia facilitar muito... 

A8 - [...] eu já fiz dois cursos à distância, e todos os dois tinha 
esses aplicativos no smartphone.[...]Então seria bom ter um 
aplicativo pra você poder manejar isso fácil. Ia facilitar muito... 
(N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Acesso por Dispositivos 
móveis 

A4-Exatamente.  A4 - Exatamente. (aplicativo no smartphone) (N) N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Acesso por Dispositivos 
móveis 

A8-Você tá no aplicativo, assim, em questão do login, também. Se eu vou fazer um login no 
navegador, eu faço login e coloco o CPF, coloca a senha e marco o curso. Depois ele me pede a 
senha de novo. Eu tenho que repetir a senha. Se eu tivesse no aplicativo, já ficava conectado e ia 
ajudar muito, também.  

A8 - Você tá no aplicativo, assim, em questão do login, 
também. Se eu vou fazer um login no navegador, eu faço 
login e coloco o CPF, coloca a senha e marco o curso. Depois 
ele me pede a senha de novo. Eu tenho que repetir a senha. 
(acessando o curso pelo celular) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Acesso por Dispositivos 
móveis 
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A8 - Se eu tivesse no aplicativo, já ficava conectado e ia 
ajudar muito, também.  (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Acesso por Dispositivos 
móveis 

A1-A tecnologia está tão melhor e aquilo parece que está tão atrasado, sabe? 
A1 - A tecnologia está tão melhor e aquilo parece que está 
tão atrasado, sabe? (aplicativo do curso para o celular) (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Acesso por Dispositivos 
móveis 

A8-Dentro dos conhecimentos dos saberes, também, eu vejo poucos vídeos ali. Pode ter bastante 
vídeo. Pode ter até quando citou da icterícia, essas coisas, ter algum vídeo ali sobre a 
fisiopatologia. Também ter alguns pod, também nos textos, que a gente imprime. Que se a gente 
quiser ver e tal... 

A8 - eu vejo poucos vídeos[...]Pode ter bastante vídeo. Pode 
ter até quando citou da icterícia, essas coisas, ter algum vídeo 
ali sobre a fisiopatologia (N) 

N 
Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Metodologias ativas  

A8 - Também ter alguns pod, também nos textos, que a gente 
imprime. Que se a gente quiser ver e tal... (N) 

N 
Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Metodologias ativas  

A1-O que funcionou foi a rádio. O ambiente virtual lá, a rádio foi bem... 
A1 - O que funcionou foi a rádio[...]a rádio foi bem... (atividade 
reflexiva) (F) 

F 
Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Metodologias ativas   

A3-A rádio foi ótima. A3 - A rádio foi ótima (atividade reflexiva). (F) F 
Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Metodologias ativas   

A5-Foi tranquilo. A5 - Foi tranquilo.(a radio) (F) F 
Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Metodologias ativas   

A1- a Rádio, ouvia. O link era bom.  A1 - a Rádio,ouvia. O link era bom. (atividade reflexiva)  (F) F 
Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Metodologias ativas   

A4-Eu tenho tido bastante dificuldade, realmente, também pra acessar no celular. Pelo celular eu 
não consigo...Eu faço no notebook. Ah, ficou essa pendência desse texto que eu quero tentar ler 
durante o dia. Então, eu copio o link e colo no meu celular e vou pontualmente para aquele texto. 
Então é mais pra uma coisa minha do que pela plataforma mesmo. A versão mobile é... 

A4 - Eu tenho tido bastante dificuldade, realmente, também 
pra acessar no celular. Pelo celular eu não consigo...Eu faço 
no notebook (o acesso ao curso) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Acesso por Dispositivos 
móveis 

A5-Quero saber mais das regras. Quantas vezes que a gente tem que comentar no fórum,? É uma 
vez por semana, duas? Como que conta isso, a opinião?  

A5 - Quero saber mais das regras. Quantas vezes que a 
gente tem que comentar no fórum? (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática 
Regras de Avaliação do 
aluno 

A8-O método que eles avaliam a gente. 
A8 - O método que eles avaliam a gente. (aluno querendo 
saber das regras de avaliação) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática 
Regras de Avaliação do 
aluno 

A5-Como que é o método de avaliação? A5 - Como que é o método de avaliação? (D) D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática 
Regras de Avaliação do 
aluno 

A8-Como que eu estou sendo avaliado? Isso fica difícil. Você não sabe... Eu também não sabia 
que tinha que comentar toda semana. 

A8 - Como que eu estou sendo avaliado? Isso fica difícil. Você 
não sabe... Eu também não sabia que tinha que comentar 
toda semana (comentar nos fóruns) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática 
Regras de Avaliação do 
aluno 

A3-Isso aí eu descobri ontem ou anteontem. Que eu fui lá na questão de nota e isso mudou, não 
estava assim. No começo não estava, que eu já tinha acessado antes. Agora aparece um gráfico. 
Quando você clica na sua nota, está parecendo um gráfico que mostra desde o início do curso, 
quantas vezes você entrou no módulo tal. Você acessou quantas vezes? Tá lá. A gente consegue 
visualizar. Não tinha isso. Isso é recente. Isso deve ter uns dois meses que começaram com isso 
aí. Porque como eu tive o problema lá no fim do ano com a minha nota, e eu fiquei de olho, e não 
tinha. E aí essa semana eu fui olhar e mudou. Agora, a questão da nota e de quantas vezes, como 
estão avaliando, está aparecendo num gráfico. 

A3 - Porque como eu tive o problema lá no fim do ano com a 
minha nota, e eu fiquei de olho, e não tinha. E aí essa semana 
eu fui olhar e mudou. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1-Onde que eu vejo isso? A1 - Onde que eu vejo isso? (as notas) (D) D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   

A3-Secretaria, notas. 
A3 - Secretaria, notas. (participante indicando o caminho no 
Ava para acessar as notas) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   

A5-Eu tô perdida.  
A5 - Eu tô perdida (falta de informações insuficientes sobre o 
Projeto de Interveção) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 
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A1-Então, aquela árvore foi pra que, entendeu? O que que foi aquilo? Era pra começar? 
A1 - Então, aquela árvore foi pra que, entendeu? O que que 
foi aquilo? Era pra começar? (o projeto de intervenção) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-Tem que ter um roteiro mesmo de... 
A4 - Tem que ter um roteiro mesmo de... (desenvolvimento 
do projeto de intervenção) (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A5-Um roteiro de TCC. Da escolha do tema, das pesquisas. Pra gente já ir fazendo esse TCC 
passo-a-passo. Não deixar pra última hora. 

A5 - Um roteiro de TCC. Da escolha do tema, das pesquisas. 
Pra gente já ir fazendo esse TCC passo-a-passo. Não deixar 
pra última hora (falta de um roteiro) (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A3-Eu acho, que pra facilitar, poderia ser assim, num primeiro momento, logo no começo, a gente 
escolheria um tema que vai trabalhar e um título já pro trabalho. Porque todo trabalho tem que ter 
um título. Aí, tá. No primeiro mês, a gente faz uma introdução e manda pra tutora. 

A3 - Eu acho, que pra facilitar, poderia ser assim, num 
primeiro momento, logo no começo, a gente escolheria um 
tema que vai trabalhar e um título já pro trabalho. Porque todo 
trabalho tem que ter um título. Aí, tá. No primeiro mês, a gente 
faz uma introdução e manda pra tutora (Projeto de 
Intervenção) (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A3-Aí a tutora avalia: "A sua introdução tá legal, mas você tá fugindo um pouco..." Aquelas coisas 
que orientador faz... Aí volta pra mim, de novo. E tudo com o tempo. Como existe os módulos, a 
gente tem de data tal a data tal pra fazer. O TCC poderia ser assim: "A introdução você tem do dia 
tal ao dia tal pra me mandar. Se você mandar no começo, eu posso opinar, melhorando seu 
trabalho. Se você mandar de última hora, já vai ser uma questão tua." Mas que tudo fique bem 
claro lá e você vai... Aí, tá. Finalizou a introdução. Método. E assim por diante. 

A3 - Como existe os módulos, a gente tem de data tal a data 
tal pra fazer. O TCC poderia ser assim: "A introdução você 
tem do dia tal ao dia tal pra me mandar. Se você mandar no 
começo, eu posso opinar, melhorando seu trabalho. Se você 
mandar de última hora, já vai ser uma questão tua." Mas que 
tudo fique bem claro lá e você vai... Aí, tá. Finalizou a 
introdução. Método. E assim por diante. (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A3-Objetivo. Tudo dentro de um prazo que quando chegar no 10º, 11º mês, estaria pronto o 
trabalho. Fazia a revisão. Como é quando você faz uma faculdade, um mestrado, enfim. Eu acho 
que a metodologia poderia ser a mesma. 

A3 -  Tudo dentro de um prazo que quando chegar no 10º, 
11º mês, estaria pronto o trabalho (Projeto de 
Intervenção)[...]Eu acho que a metodologia poderia ser a 
mesma. (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-A maneira que tá exposto gera bastante ansiedade e a gente fica perdido. Porque veio um 
módulo, a primeira parte do projeto de intervenção "escolha seu tema". Então é assim: escolha 
seu tema agora. Um, dois, três. A gente, por mais que acompanha o calendário, sabe que vai vir 
projeto de intervenção, mas o que que é o projeto de intervenção? Ah... quando chegou "Ah, esse 
é o TCC." Porque são palavras que são próprias deste universo. Não necessariamente eu sei que 
o projeto de intervenção é o meu TCC. TCC é uma linguagem que todos os acadêmicos já 
passaram. Mas projeto de intervenção é um linguajar muito específico. 

A4 - [...] mas o que que é o projeto de intervenção? Ah... 
quando chegou "Ah, esse é o TCC." Porque são palavras que 
são próprias deste universo. Não necessariamente eu sei que 
o projeto de intervenção é o meu TCC. TCC é uma linguagem 
que todos os acadêmicos já passaram. Mas projeto de 
intervenção é um linguajar muito específico. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-Esse primeiro momento, foi o único que a gente já passou, foi a escolha do tema. Eu escolhi 
meu tema. No caso, em questão, é visita domiciliar. Então, eu estou levantando bibliografia, estou 
tentando buscar. A minha tutora mesmo, também, tem me ajudado bastante. Só que, assim, eu 
não sei qual é o caminho que eu vou seguir. Eu tô seguindo um caminho que eu acho que é o que 
eu, realmente, gostaria de fazer na unidade que estou trabalhando. Independente que esse fosse 
meu TCC ou não. Mas se isso vai ser suficiente, se é isso que... Se é esse o objetivo da 
especialização, eu não sei. Então, eu vou ficar sabendo ali nos 49 do segundo tempo. A hora que 
abrir a plataforma da segunda temporada do projeto de intervenção, eu já vou, já vai ter disparado 
a bomba contra o relógio e eu vou ter que fazer alguma coisa que vai ser ali, que eu não sei o que 
é. Eu não sei se vai ser a metodologia, eu não sei se vai ser os objetivos, o que vai ser. E eu não 
tenho preparado, porque eu estou começando, eu estou fazendo a leitura, segundo o tema que 
eu escolhi, mas pra onde eu vou? Daí soltou a bomba e eu tenho resolver ali em dois, três dias, 
quatro, uma semana que seja. Ninguém faz o TCC, uma metodologia ou organiza uma introdução 
em uma semana.  

A4 - Eu não sei se vai ser a metodologia, eu não sei se vai 
ser os objetivos, o que vai ser. E eu não tenho preparado, 
porque eu estou começando, eu estou fazendo a leitura, 
segundo o tema que eu escolhi, mas pra onde eu vou? 
(Projeto de Intervenção) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A1-Quando vai ter que entregar isso, entendeu? Que passo que eu já teria que estar.  
A1 - Quando vai ter que entregar isso (projeto de 
intervenção), entendeu? Que passo que eu já teria que estar.  
(D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-Quando preciso, vou lá e consulto. 
A4 - Quando preciso, vou lá e consulto (regras das 
referências ABNT) (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Formatação automática de 
Referências Bibliográficas  
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A2-Quando eu fiz o TCC, na época, a gente usou. O meu TCC foi em grupo.  Em grupo de cinco. 
Então, a minha amiga, ela tinha o programa no computador, então ela foi montando ali. Aí facilitou 
bastante. Mas te dizer, assim, que eu sei usar o programa, não. Eu sei que existe, e que facilitou 
muito.  

A2 - Eu sei que existe, e que facilitou muito (programa 
formatador das referências ABNT) (F) 

F 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Formatação automática de 
Referências Bibliográficas  

A2-Porque ele colocava nas regras... Automático, o programa e tal. 
A2 - Porque ele colocava nas regras (referências ABNT)... 
Automático, o programa e tal (F) 

F 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Formatação automática de 
Referências Bibliográficas  

A1-Quando eu fiz o mestrado, eu não usei. Era as regras mesmo... Fui montando de acordo com 
o que eu fui usando.  

A1 - Quando eu fiz o mestrado, eu não usei (programa 
formatador das referências ABNT). Era as regras mesmo... 
Fui montando de acordo com o que eu fui usando.  (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Formatação automática de 
Referências Bibliográficas  

A3-Até hoje todos os trabalhos que eu fiz, que eu coloquei as referências, eu ia lá na ABNT e 
olhava. Da onde que é essa referência? Ai, como faz? Assim, assim. Mas eu já fiquei sabendo 
desse programa que facilita, mas eu nunca usei.  

A3 - Até hoje todos os trabalhos que eu fiz, que eu coloquei 
as referências, eu ia lá na ABNT e olhava. Da onde que é 
essa referência? Ai, como faz? Assim, assim. Mas eu já fiquei 
sabendo desse programa que facilita, mas eu nunca usei. (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Formatação automática de 
Referências Bibliográficas  

A8-Em relação ao tutor, uma coisa que eu acho ruim é, às vezes, o feedback por parte do tutor, 
que demora um pouco. O nosso tempo é muito curto, então a gente acessa poucas vezes a 
plataforma. Então, se eu acessei aqui, por exemplo, segunda-feira e daí eu mando uma mensagem 
ou alguma coisa assim, eu vou... Tipo assim, eu vou ter que esperar a tutora acessar depois de 
dois, três dias e me responder, pra daí eu tirar a minha dúvida e poder continuar minha atividade 
como é que eu estava, entendeu? Então, assim, falta muito algum... Um suporte ou algum chat, 
alguma coisa assim, que fosse mais rápido. Não só em questão, porque a tutora tem alguns 
saberes que é realmente só com ela. Mas tem alguma questão, assim, de dúvida, como que eu 
faço isso ou aquilo dentro da plataforma ali, que poderia ser com algum técnico, com alguma coisa 
que tivesse ali pra atender mais rápido. 

A8 - Em relação ao tutor, uma coisa que eu acho ruim é, às 
vezes, o feedback por parte do tutor (no desenvolvimento do 
projeto de intervenção), que demora um pouco.  (D) 

D 
Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Interação, Afetividade 
e Produtividade 

  

A8 - [...]O nosso tempo é muito curto, então a gente acessa 
poucas vezes a plataforma[...]Então, assim, falta muito 
algum... Um suporte ou algum chat, alguma coisa assim, que 
fosse mais rápido. Não só em questão, porque a tutora tem 
alguns saberes que é realmente só com ela (N) 

N 
Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 

Interação, Afetividade 
e Produtividade 

  

A6-Eu, no início, eu tive dificuldade. Porque, assim, eu entrei... Aí não tinha nada aberto. Era só, 
tava o site ali. Aí, um belo dia: "Me disseram que vai abrir daqui uns dias." Aí, passou uns três 
dias, a coordenadora mandou a mensagem pra mim. "Você está tendo dificuldade pra acessar?" 
Ué, nem sabia que tinha começado aquele dia. Do nada, começou. Eu peguei, entrei e comecei a 
fazer a atividade. Nas primeiras foram mais fáceis de você interagir. Mas do meio pra lá, já 
começou complicar um pouco mais. 

A6 - Eu, no início, eu tive dificuldade. Porque, assim, eu 
entrei... Aí não tinha nada aberto[...]Ué, nem sabia que (o 
curso) tinha começado aquele dia. Do nada, começou. Eu 
peguei, entrei e comecei a fazer a atividade.  (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4-Eu acho que o grande facilitador na leitura foi realmente a palavra chave. Eu acho que isso, 
pra mim, é o de positivo que eu mais destaco na leitura e na dinâmica e na interação da plataforma. 
Então torna a leitura mais direcionada, com a palavra chave. 

A4 - Eu acho que o grande facilitador na leitura foi realmente 
a palavra-chave (links nos textos). Eu acho que isso, pra mim, 
é o de positivo que eu mais destaco na leitura e na dinâmica 
e na interação da plataforma. Então torna a leitura mais 
direcionada, com a palavra-chave. (F) 

F 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Hiperlink 

A3-No módulo da Vila Santo Antônio teve muito isso. Foi um módulo que foi fácil de mexer. Ficou 
bem claro o que queria, eu acho, até. Mas aí agora esse novo... 

A3 - No módulo da Vila Santo Antônio teve muito isso (links 
nos textos). Foi um módulo que foi fácil de mexer. Ficou bem 
claro o que queria, eu acho, até. Mas aí agora esse novo... 
(em tom de desapontamento de falta do recurso na oferta 
atual do curso) (F) 

F 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Hiperlink 

A4-Alguns textos de fundamentos teóricos, eles são... Tem páginas, só que assim, você lê o texto, 
daí no final tem um link pra página seguinte. Daí, você lê a página seguinte, tem um link pra terceira 
página. Aí você chegou na quinta página, quer voltar na segunda, porque você gostou de uma 
observação e quer anotar ou quer voltar a ler, você tem que passando link por link e retrocedendo. 
Isso não é tão dinâmico. Porque ele ficou muito quadrado. Você lê a página, você tem que linkar 
pra segunda e pra terceira e daí você não tem mais acesso à primeira. A não ser que você 
retroceda um por um. Então algum processo, alguma apresentação um pouco mais linear, pra 
você conseguir ver o texto na íntegra e não de link em link.  

A4 - Aí você chegou na quinta página, quer voltar na segunda, 
porque você gostou de uma observação e quer anotar ou 
quer voltar a ler, você tem que passando link por link e 
retrocedendo. Isso não é tão dinâmico. [...]Então algum 
processo, alguma apresentação um pouco mais linear, pra 
você conseguir ver o texto na íntegra e não de link em link. 
(D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   

A1-Que poderia ser igual aquele que eles colocam casos clínicos.  
A1 - Que poderia ser igual aquele que eles colocam casos 
clínicos. (sugerindo links por números) (N) 

N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Interface Gráfica do 
Usuário 

Hiperlink 

A4-Com os números. A4 - Com os números (atalhos por números) (F) F 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   
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A6-Você quer voltar em um, aí você volta... 
A6 - Você quer voltar em um, aí você volta... (atalhos por 
números) (F) 

F 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   

A4-É. Quando eles mostram os casos clínicos, tá numerado. Página 1, 2 e 3. Quando você tá na 
página 5, quer dar uma lida "Quem é Sérgio mesmo?" Você vai ali na página 1 e lê quem que era 
o Sérgio. Nesses textos, isso não é possível. Você tem que ir retrocedendo um por um. Daí você 
já se perde. Não é prático.  

A4 - Quando eles mostram os casos clínicos, tá numerado. 
Página 1, 2 e 3. Quando você tá na página 5, quer dar uma 
lida "Quem é Sérgio mesmo?" Você vai ali na página 1 e lê 
quem que era o Sérgio. (F) 

F 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   

A4 - [...] Nesses textos, isso não é possível. Você tem que ir 
retrocedendo um por um. Daí você já se perde. Não é prático.  
(D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Navegação no AVA   

A3-Acessei, por exemplo, apostila de cursinho preparatório pra residência pra ver algum tema que 
estava sendo discutido e eu fiquei meio perdida. E como eu já tinha feito cursinho, sabia que tinha 
na apostila tal alguma coisa sobre aquilo. Aí, fui lá no meu armário busquei a apostila e olhei. E 
muitas coisas a gente busca no próprio google O que que é isso? Ah, eu não estou lembrando o 
que que é isso. Aí o google, o google now responde na hora. 

A3 -  E muitas coisas a gente busca no próprio google 
(ferramentas de consulta) (F) 

F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A2 - Consulta de CID. A2 - Consulta de CID (ferramenta de consulta) (N) N Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A4-Bulário. A4 - Bulário (ferramenta de consulta) (N) N Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A8-Whitebook. A8 - Whitebook (ferramenta de consulta) (F) F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A8- É o mais completo. O whitebook é o mais completo, que você tem... 
A8 - O whitebook é o mais completo, que você tem... 
(ferramenta de consulta) (F) 

F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A3-Ele é um aplicativo que tem todas as medicações... 
A3 - Ele é um aplicativo que tem todas as medicações... 
(ferramenta de consulta) (F) 

F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A8- Ele tem o CIDs, que são os códigos das doenças... 
A8 - Ele tem o CIDs, que são os códigos das doenças... 
(ferramenta de consulta) (F) 

F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A3-A calculadora, que a gente usa muito pra calculo de IMC, pra cálculo de idade gestacional, 
cálculo pra ver se a criança está no peso de acordo com a idade, pra você não ter que ficar 
colocando no gráfico. Até porque a gente não tem nem computador, imagina gráfico pra você 
colocar. Então esse aplicativo tem direitinho pra você fazer. O cálculo de idade gestacional no pré-
natal. Se você tá atendendo uma criança, você faz o cálculo se o peso e a altura tá de acordo pra 
idade. Porque, às vezes, a mãe não leva o cartão de pré-natal, que é onde a gente marca, e a 
gente não tem um computador. Quem tem prontuário eletrônico tem esse aplicativo, tem essa 
curva no prontuário eletrônico. Mas a gente que não tem acesso, se a gente não tivesse o celular 
com o aplicativo, ia ficar sem ver. Porque, muitas vezes, a mãe esquece o cartão. Isso é uma coisa 
que não tem como se ter na memória isso você tem que visualizar. E o aplicativo ajuda nisso. 
Ajuda em consulta de CID, também. Que é impossível, não existe um ser humano que saiba todos 
os CIDs. Isso é impossível. E, além disso, medicações. Porque a gente também não conhece. A 
indústria farmacêutica é imensa. Aí, o paciente, às vezes, esqueceu a receita em casa e fala "Ah, 
eu uso tal remédio." 

A3 - A calculadora, que a gente usa muito pra calculo de IMC, 
pra cálculo de idade gestacional, cálculo pra ver se a criança 
está no peso de acordo com a idade[...]E o aplicativo ajuda 
nisso. Ajuda em consulta de CID, também (ferramenta de 
consulta). (F) 

F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A1 - O paciente sabe o nome, o nome comercial. Ele não sabe falar aquela química. E ainda fala 
errado. Aí, você vai ali, o próprio aplicativo, ele já te direciona, entendeu? 

A1 - O paciente sabe o nome, o nome comercial. Ele não sabe 
falar aquela química. E ainda fala errado. Aí, você vai ali, o 
próprio aplicativo, ele já te direciona (F) 

F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A4-Uma observação só, na pergunta anterior, de interação com a plataforma, quando a gente tá 
mandando as mensagens... Não quero voltar exclusivamente ao fórum,  em questão, mas no 
começo eu usava o word pra poder registrar o que eu escrevia. Então pra poder ter aí guardado, 
porque não tenho acesso depois. Se eu buscar os meus comentários nos fóruns, eu não tenho 
acesso ao que eu escrevi. E a informação que eu estou gerando, então eu quero ter pra minha 
própria organização. Por questões de tempo, eu não consigo fazer mais isso. Eu escrevo direto 
ali na mensagem que sobe. Mas eu usava... A questão da plataforma do projeto de intervenção, 

A4 - Se eu buscar os meus comentários nos fóruns, eu não 
tenho acesso ao que eu escrevi (interação com o AVA) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

A4 - Então, seria interessante a gente ter acesso ao material 
que a gente oferece, as informações que a gente dá, mesmo 
que só as minhas. Mas pra eu poder ter em um lugar, porque 
eu não tenho (acesso ao material do curso) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 
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eu fiz... Isso foi uma pergunta que você fez, eu deixei no word, pra eu poder ter acesso depois. 
Então, seria interessante a gente ter acesso ao material que a gente oferece, as informações que 
a gente dá, mesmo que só as minhas. Mas pra eu poder ter em um lugar, porque eu não tenho.  

A4 - Interessante, eu não sei se... Eu acho que não tem corretor no fórum também. A4 - Eu acho que não tem corretor no fórum também(N) N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Corretor ortográfico e 
tradutor para língua 
portuguesa 

A3 - Não tem corretor, também. Seria bom ter um corretor. A3 - Seria bom ter um corretor (corretor ortográfico) (N) N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Corretor ortográfico e 
tradutor para língua 
portuguesa 

A3 - Inclusive, a gente "Que palavra que é essa aqui?" Porque, às vezes, não é que a pessoa 
digitou errado, mas na pressa, ali, quando você tem um corretor, já facilita a sua vida. 

A3 - mas na pressa, ali, quando você tem um corretor, já 
facilita a sua vida. (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Corretor ortográfico e 
tradutor para língua 
portuguesa 

A8-Por isso que o whitebook, ele é bastante completo,  pelo menos no nível de atenção básica. 
Se tem alguma conta que ele não faça, eu ainda não precisei. 

A8 - Por isso que o whitebook, ele é bastante completo,  pelo 
menos no nível de atenção básica. Se tem alguma conta que 
ele não faça, eu ainda não precisei. (F) 

F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A8- Então... Mas de tudo que, na minha prática diária, eu preciso o whitebook me oferece. 
A8 - Mas de tudo que, na minha prática diária, eu preciso o 
whitebook me oferece. (F) 

F Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A4-Ele oferece, mas é um aplicativo pago. 
A4 - Ele oferece (várias consultas), mas é um aplicativo pago 
(whitebook) (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A8-É pago. Tem a versão gratuita, que é limitada. 
A8 - É pago (whitebook - ferramenta de consulta). Tem a 
versão gratuita, que é limitada. (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A4- Mas na gratuita não tem nada disso que a gente tá falando. 
A4 - Mas na gratuita não tem nada disso que a gente tá 
falando (whitebook - ferramenta de consulta). (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A8- A gente paga pra ter esse aplicativo. 
A8 - A gente paga pra ter esse aplicativo (whitebook - 
ferramenta de consulta). (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A4-Sete dólares mensais. 
A4 - Sete dólares mensais (whitebook - ferramenta de 
consulta). (D) 

D Outros Temas 
Trabalho na Atenção 
Básica 

Aplicativos para auxílio 
aos profissionais da saúde 

A3 - Muda esse... Faz um negócio pra mudar esse fórum, tudo isso. A3 - Faz um negócio pra mudar esse fórum, tudo isso. (N) N 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 

Organização Didática Orientações 

 

Grupo Focal de Tutores 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

Facilidade(F) 
Dificuldade(D) 
Necessidade 

(N) 

Núcleo temático Categoria 
SUB-

CATEGORIA 

T1: Bom, uma coisa que chama a atenção, que é muito favorável mesmo, é a questão dos projetos 
de intervenção. Então, assim, tá fantástico. Porque está muito, muito simples, mesmo, pra gente 
conseguir orientar os alunos. Está tudo bem montadinho, bem elaborado, que favorece muito o 
trabalho. Diminui muito o nosso trabalho, porque, normalmente, eles não têm experiência em estar 
realizando trabalho de conclusão de curso, tem muitas dificuldades. E, agora, está bem dirigido. 
Então, eu acho que essa ferramenta facilita demais, demais mesmo, o nosso trabalho. 

T1 - [...]uma coisa que chama a atenção, que é muito favorável 
mesmo, é a questão dos projetos de intervenção [...]. Então, 
assim, tá fantástico. Porque está muito, muito simples, mesmo, 
pra gente conseguir orientar os alunos.  (F) 

F 
Recursos 

Tecnológicos 

Ferramenta para o 
desenvolvimento do 

Projeto de 
Intervenção (PI) 

 

T1 - [...] que favorece muito o trabalho. Diminui muito o nosso 
trabalho[...]E, agora, tá bem dirigido. Então, eu acho que essa 
ferramenta (de elaboração do Projeto de Intervenção) facilita 
demais, demais mesmo, o nosso trabalho. (F) 

F 
Recursos 

Tecnológicos 

Ferramenta para o 
desenvolvimento do 

Projeto de 
Intervenção (PI) 

 

T2: É porque antigamente, nós tínhamos que salvar... fazer no word, enviar. Então tinha aquele 
mecanismo de você enviar. Você salvava no seu computador. Corrigia, devolvia. Então isso, muitas 
vezes, por muitos anos isso ficou meio que perdido. Então, às vezes, eles tinham dificuldade até de 
identificar a versão que era. Então, por exemplo, você salvava a versão 1 e mandava pra ele. Aí ele 
mandava outra versão, mas ele não salvava, por exemplo, a versão 1 não corrigida. A gente 

T2 - [...] Questão do PI[...] eu acho muito importante são os 
espaços já com essa facilidade de você digitar. Então, se você 
abre um módulo, você já tem ali todos os ícones, as janelas pra 
você ir navegando. Então isso facilita muito (F) 

F 
Recursos 

Tecnológicos 

Ferramenta para o 
desenvolvimento do 

Projeto de 
Intervenção (PI) 
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orientava... Era mais difícil. Então, acho que o que a tutora falou, acho que foi a primeira coisa que 
eu pensei, também. Questão do PI. E uma outra coisa que eu acho muito importante são os 
espaços já com essa facilidade de você digitar Então, se você abre um módulo, você já tem ali 
todos os ícones, as janelas pra você ir navegando. Então isso facilita muito. 

T2: O desenho, o layout tudo. A estrutura. Na verdade, isso é muito prazeroso. Porque é dinâmico, 
é fácil... Então acho que isso é uma coisa que a UNIFESP, eu gosto muito de navegar na 
plataforma por conta disso, da facilidade. 

T2 - O desenho, o layout tudo. A estrutura. Na verdade, isso é 
muito prazeroso (F) 

F 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Interface Gráfica do 

Usuário 
Layout 

T2 - [...] eu gosto muito de navegar na plataforma (do curso) por 
conta disso, da facilidade (F) 

F 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Navegação no AVA  

T3: Com essa mudança dos módulos estarem todos disponíveis lá, está agora nessa última versão, 
quando eu fazia todos os meus relatórios, pra saber se o aluno tinha acessado ou não e quanto 
tempo ele tinha acessado, antes a gente tinha um dispositivo que a gente conseguia abrir o link e 
ver qual tinha sido o último acesso do aluno na plataforma. E isso, agora, ficou muito restrito a 
módulo. Então, você tem que abrir todos os módulos e ver quando que ele foi naquele módulo ou 
no outro módulo... 

T3 -  antes a gente tinha um dispositivo que a gente conseguia 
abrir o link e ver qual tinha sido o último acesso do aluno na 
plataforma (F) 

F 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T3 - [...]agora, ficou muito restrito a módulo. Então, você tem que 
abrir todos os módulos e ver quando que ele foi naquele módulo 
ou no outro módulo... (acesso dos alunos no curso) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T3: Aí fica meio confuso. T3 - Aí fica meio confuso (acesso dos alunos no curso). (D) D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T3: Antes você tinha uma visão geral, entendeu? Então, eu podia falar... 
T3 - Antes você tinha uma visão geral (acesso dos alunos no 
curso) (F) 

F 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T4: É importante as duas coisas. 
T4 - É importante as duas coisas (acesso dos alunos no curso) 
(D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T3: Isso. Acho importante as duas coisas. Por quê? Eu sei que ele acessou aquele módulo. Mas 
aquele último módulo acabou, também, há três semanas. Então como que eu posso falar que o 
meu aluno está há três semanas ou não acessou o PI há 49 dias, entendeu? Sendo que o PI foi até 
a semana passada? Mas ele nunca acessou o PI, mas tá lá que ele acessou o PI há 49 dias. 
Então, assim, você... fica um pouco mais dificultoso pro tutor fazer o relatório de últimos acessos do 
aluno. E quando você vai qualificar esses acessos, você tem lá todos os dados, você tem os dados 
também daquele módulo. Antes você tinha o geral do total de acessos dele. Se perdeu isso nesse 
módulo.  

T3 - [...] fica um pouco mais dificultoso pro tutor fazer o relatório 
de últimos acessos do aluno.E quando você vai qualificar esses 
acessos, você tem lá todos os dados, você tem os dados 
também daquele módulo. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T3 - Antes você tinha o geral do total de acessos dele (do aluno) 
(F) 

F 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T3 - Se perdeu isso nesse módulo (acesso dos alunos no curso) 
(D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T5: Que não tem mais. É onde tinha. 
T5 - Que não tem mais. É onde tinha (acesso dos alunos no 
curso). (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T3: Entendeu? Tinha de todos os participantes. Eu não sei... 
T3 - Tinha de todos os participantes (acesso dos alunos no 
curso). (F) 

F 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T3: Isso. Na área comum. Você entendeu? Então, assim, eu não sei vocês. Mas, assim, todos os 
relatórios, eu faço tudo sempre tudo pela plataforma mesmo. Eu nunca usei um papel pra colocar 
lá... Eu faço tudo. Até o quali, o quanti, eu faço tudo pela plataforma. E isso dificultou bastante, 
agora. Pela primeira vez, eu estou tendo que usar um papel pra verificar quando que o meu aluno, 
realmente, está fora da plataforma, está sem acessar módulo... 

T3 - Pela primeira vez, eu estou tendo que usar um papel pra 
verificar quando que o meu aluno, realmente, está fora da 
plataforma, está sem acessar módulo... (D) 

D 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Anotações sobre 
percurso 

formativo do 
aluno 

T6: O que eu acho dentro dessa sua opinião, eu acho que a gente tem uma exploração muito 
pequena, foi muito pouco desenvolvida a questão dos relatórios na formação do tutor nos 
relatórios. Eu fiz uma versão beta, trazendo algumas coisas no vídeo, eu nem sei, na verdade, 
onde que ele está já. Tá no meu computador, tá no e-mail, mas que a gente tem muitas coisas que 
a gente poderia utilizar... Eu concordo com você  de que falta... Porque cada módulo é considerado 
um curso. É assim que é a estrutura dele. Você viu, ele não está acessando. Só que ele pode ter 
ido lá buscar um conteúdo de um outro módulo, uma outra coisa que teve a ver com a necessidade 
dele, do momento. É isso que a gente quer também, no curso. A gente quer que ele esteja aqui... 

T6 - [...] foi muito pouco desenvolvida a questão dos relatórios na 
formação do tutor nos relatórios. (D) 

D 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Tutor 

T3: A gente não consegue ver o que ele navegou mais. 
T3 - A gente não consegue ver o que ele navegou mais (acesso 
dos alunos no curso). (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática 

Relatório de 
Acessos do AVA 

T6: Então, às vezes, a gente pode fazer um julgamento ruim de um aluno, que está indo bem, mas 
que ele não tá indo. Mas essa é a vantagem também de estar trabalhando, eletronicamente. E essa 

T6 -  Consegui, assim, por acaso encontrar (link para a 
ferramenta do Projeto de intervenção) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Navegação no AVA  
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questão dos relatórios, eu mesma... estou há dois anos, fiz vídeo, essa semana com o negócio do 
PI, porque do PI ficou mais complicado porque ele não mostra o acesso pra essa unidade, 
entendeu? Ele mostra o acesso total do PI. Então, você não sabe de quando foi. Tem alguma 
coisinha ali no meio do caminho que dá pra dar um jeito. Consegui, assim, por acaso encontrar. 
Porque no fim a gente é o nível top e a gente, às vezes, ainda não tem coragem de clicar alguns 
botões. Sabe, o botão tá ali dois anos e que eu nunca cliquei. É uma coisa bem curiosa isso. Mas 
essa parte da avaliação do tutor, eu acho que a gente tem ferramentas lá que a gente poderia estar 
mais hábil. Acho que dentro da formação do tutor... Antigamente, tinha um dia que vir aqui pra 
aprender a mexer e tal.  E a outra coisa que eu sinto, fora da avaliação, é mexendo com outras 
plataformas, até por motivos pessoais, fazendo outros cursos e também do meu filho, de ter uma 
página, na hora que você entra, o que que você tem pra fazer, o que que tá rolando agora. Tem só 
uma bandeirinha bem pequenininha no módulo que tá ativo. 

T6 - Porque no fim a gente (tutor) é o nível top e a gente, às 
vezes, ainda não tem coragem de clicar alguns botões... Sabe, o 
botão tá ali dois anos e que eu nunca cliquei (D) 

D 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Tutor 

T6 - Eu acho que a gente tem ferramentas lá (no AVA) que a 
gente poderiaestar mais hábil (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Tutor 

T6 - [...]de ter uma página, na hora que você entra, o que que 
você tem pra fazer, o que que está rolando agora (instruções 
para navegar no curso). Tem só uma bandeirinha bem 
pequenininha no módulo que está ativo[...] (N) 

N 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática Orientações 

T6 - Tinha um dia que vir aqui pra aprender a mexer e tal 
(treinamento do AVA). (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Tutor 

T6: É. "Olha, você tem tarefa pra fazer até os próximos cinco dias." Clica aqui e já faz. Alguma 
coisa assim pra facilitar. E, principalmente, pra mim o que precisa mudar tudo é o módulo da 
ambientação. Ele não tem mais nada que ver com o que a gente faz no dia-a-dia. Fica lá ensinando 
a mandar e botar aqui. Coisa que a gente já também, praticamente, muita coisa já não faz.  

T6 - [...] você tem tarefa pra fazer até os próximos cinco dias. 
Clica aqui e já faz. Alguma coisa assim pra facilitar. (N) 

N 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática Orientações 

T6 - [...] o que precisa mudar tudo é o módulo da ambientação. 
Ele não tem mais nada que ver com o que a gente faz no dia-a-
dia. Fica lá ensinando a mandar e botar aqui. Coisa que a gente 
já também, praticamente, muita coisa já não faz. (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Revisão do conteúdo  

T7: Não. Eu só queria acrescentar essa questão do PI, porque a gente fez justamente na 
ambientação o 'enviar arquivo', aí ele modifica e reenvia. Era uma das tarefas. Então, pra alterar 
essa tarefa, com a carinha desse novo PI. Porque o que acontece? Eu tive aluno que mandou pra 
correção, quando eu devolvi, ele não conseguiu me mandar de volta. Aplicar novamente, 'enviar 
para o orientador. Então, assim, tive que mandar várias mensagens pra ele entender que ele tinha 
que devolver pra conseguir analisar. Talvez se essa nova versão tivesse na ambientação, agora 
seria mais fácil. Porque o que está na ambientação é a versão anterior.  

T7 - [...]pra alterar essa tarefa, com a carinha desse novo PI[...] 
Talvez se essa nova versão tivesse na ambientação, agora seria 
mais fácil. (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Revisão do conteúdo  

T5: E daí... Porque, assim, isso que a T6 colocou, aconteceu de uma aluna colocar "Como é que 
eu entro na ferramenta do PI?" Por quê? Como ela tá na unidade 6, eu tive que fazer todo percurso 
com ela. "Você entra no projeto de intervenção, entra na unidade 6. Na unidade 6, Você faz todo 
o..."  Porque, assim, para alguns ficou tranquilo. Assim, pra maioria, mas, pra alguns, eles falam: 
"Como é que eu chego na ferramenta do PI?" 

T5 - Mas, pra alguns (alunos), eles falam: "Como é que eu chego 
na ferramenta do PI?" (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Navegação no AVA  

T6: Ficou muito pequenininho. Eu até mandei pro Manuel. Porque, assim, os tutoriais ficaram com 
ícone grande e o nosso tchans, que é a ferramenta, ficou com um negocinho assim. Até eu clicar 
isso, como aluna, eu ia demorar.  

T6 - Ficou muito pequenininho. ...Porque, assim, os tutoriais 
ficaram com ícone grande e o nosso "tchans", que é a 
ferramenta, ficou com um negocinho assim. Até eu clicar isso, 
como aluna, eu ia demorar (sobre o link para chegar na 
ferramenta do projeto de intervenção) (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Interface Gráfica do 

Usuário 
Layout 

T8: Tem um aspecto que eu gostaria de pontuar, que eu estou achando bem positivo, e eu acho 
que conversa um pouquinho com uma das angústias que eu tinha quando eu comecei a ser tutora 
no curso de especialização. Que é uma questão das trocas relacionais e afetivas com o aluno. Que 
no presencial a gente tem bastante. E aí desde o começo eu estava me perguntando: "Gente, mas 
como que eu vou perceber?" Assim, na sala de aula, você percebe a linguagem corporal, você 
percebe os olhares e tal. E aí uma das propostas é como é que eu vou, então, perceber esse 
aluno? E a webconferência, na minha opinião, é o dispositivo que ajuda muito essa aproximação. E 
aí eu percebo, que após cada webconferência, então, os polos mudam. Então, os alunos, eles 
parecem que tem um gás pelo contato visual, pela voz... Por essa aproximação relacional e afetiva. 
Então, eu acho que é um dispositivo que deveria ser mais utilizado, com mais frequência. Como 
muda a postura deles no fórum? Embora, a gente sabe e eu acho que até a coordenadora tinha 
colocado, que no Brasil, as questões da EaD, pelas relações afetivas do latino. Precisarem desses 
encontros presenciais, eu acho que vai ser uma coisa, acho que vai ser uma tendência, mesmo. 
Talvez a América Latina se destaca. Acho que a gente ainda precisa muito disso. E muda, muda 
bastante. Então eu acho que as webconferências é um ponto muito positivo. Esse uso da 
tecnologia da webconferência é um aspecto muito positivo.  

T8 - (webconferências) e eu acho que conversa um pouquinho 
com uma das angústias que eu tinha quando eu comecei a ser 
tutora no curso de especialização. Que é uma questão das trocas 
relacionais e afetivas com o aluno...  Que no presencial a gente 
tem bastante...E a webconferência, na minha opinião, é o 
dispositivo que ajuda muito essa aproximação ...  Então, os 
alunos, eles parecem que eles tem um gás pelo contato visual, 
pela voz..Então, eu acho que é um dispositivo que deveria ser 
mais utilizado, com mais frequência. ... Esse uso da tecnologia 
da webconferência é um aspecto muito positivo.  (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
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T8: Nessa oferta, nessa oferta, a gente começou com uma proposta. E aí foi bem positiva.  
T8 - Nessa oferta, a gente começou com uma proposta. E aí foi 
bem positiva (webconferências).  (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T8: Eu tive experiências em ofertas anteriores e aí percebi o quanto é positivo. Eu acho que, agora, 
se reforça cada vez mais, se tiver mais. E eles colocaram nessa última web, que foi a primeira, se 
essa webconferência não poderia ser dirigida especificamente para o PI. É uma proposta da gente 
que a gente tinha conversado em outras ofertas E a gente não conseguiu colocar em prática. 
Então, se a gente pudesse ter uma ou várias webconferências para o PI. 

T8 - Então, se a gente pudesse ter uma ou várias 
webconferências para o PI. (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T5: E eles queriam web com o PI porque... Não sei se todos tiveram essa experiência, mas no final 
de muitos eles pediram essa... 

T5 - E eles (alunos) queriam web com o PI  (N) N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T9: Eu tive... Então, resgatando um pouco, assim, o que que eu percebo nesse curso, nessa 
plataforma, eu acho que é uma plataforma muito atraente. Ela tem um colorido, ela tem um formato 
que eu acho muito gostoso de navegar nela. Assim, é diferente de outras experiências que eu já 
tive, que a coisa é mais seca. Então eu acho que tem isso. Acho que tem uma variabilidade de 
possibilidades que é fórum, que é web, que é mensagem... 

T9 - [...] o que que eu percebo nesse curso, nessa plataforma, eu 
acho que é uma plataforma muito atraente[...] Ela tem um 
colorido[...] muito gostoso (F) 

F 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Interface Gráfica do 

Usuário 
Layout 

T9 - [...] ela tem um formato que eu acho muito gostoso de 
navegar nela... (sobre o curso no AVA) (F) 

F 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Navegação no AVA  

T9 - Acho que tem uma variabilidade de possibilidades que é 
fórum, que é web, que é mensagem... (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T8: O evento virtual. 
T8 - O evento virtual (mais um recurso disponibilizado no AVA) 
(F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Metodologias Ativas  

T9: Evento virtual... Essas coisas, eu acho que vão deixando o curso bem atraente. E eu tenho 
uma sensação que exige um pouco mais da tutoria, no sentido da gente se fazer presente pro 
aluno. Eu não sei se é intencional ou se é ocasional. Mas essa plataforma, da forma como está 
estruturada, ela me faz ter uma proximidade maior com o aluno. Porque eu preciso estar mais junto 
dele. O próprio PI, da forma como ele está, o próprio fato de não ser tão direto e de não ser tão 
intuitivo, assim, "entre, faça isso, faça aquilo", exige da tutoria esse laço. É um curso em que eu 
falo muito mais por mensagens com os alunos, mais individualizado. Na web, agora, eu tive a 
sensação que isso tem um efeito na formação, na totalidade da turma. Então, eu não sei se é 
intencional. 

T9 - Evento virtual... Essas coisas, eu acho que vão deixando o 
curso bem atraente. (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Metodologias Ativas  

T9 - Mas essa plataforma (AVA), da forma como está 
estruturada, ela me faz ter uma proximidade maior com o aluno. 
Porque eu preciso estar mais junto dele. (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T9 - É um curso em que eu falo muito mais por mensagens com 
os alunos, mais individualizado. (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T9 - Na web, agora, eu tive a sensação que isso tem um efeito 
na formação, na totalidade da turma. (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Aluno 

T6: Ontem, na web, aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque eu tenho, assim, na adesão 
para as tarefas, e quando eu chego no domingo, eu sempre chego de manhã e vou mandando pra 
todo mundo: "Dá tempo. Vamos lá.  Vamos fazer." Ontem, uma das alunas falou assim: "Sabe o 
que acontece? A gente recebe uma mensagem sua de madrugada. Pô, de madrugada, você vai lá 
e fica falando pra gente fazer a tarefa. Eu me sinto que você tirou seu sono pra fazer isso aqui. Eu 
vou fazer! (a tarefa)." E aí todo mundo faz e a qualidade tem sido boa 

T6 - (tutor se referindo a fala de um aluno) "Sabe o que 
acontece?. A gente recebe uma mensagem sua de madrugada. 
Pô, de madrugada, você vai lá e fica falando pra gente fazer a 
tarefa. Eu me sinto que você tirou seu sono pra fazer isso aqui. 
Eu vou fazer! (a tarefa)." E aí todo mundo faz e a qualidade tem 
sido boa. (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T6: Só pra concluir, uma coisa do PI, que eu acho, da ferramenta PI, eu também tenho a sensação 
que é a minha primeira experiência, que libera um pouco a gente da parte chata que é de 
normatização, formatação, pra você de fato cuidar do conteúdo. Eu acho que aquela ferramenta, 
pra mim, ela tem esse mérito, assim, sabe? Porque no final lá, tchum, tá pronto! E isso é uma coisa 
que... Mesmo as orientações presenciais, mesmo orientando, quer dizer, isso te demanda muito. 
Então, eu acho que a ferramenta, a gente precisa aprimorar, acho que tem muitas coisas, mas eu 
acho que ela tem esse mérito. Me deixa livre... Eu já estou falando coisas... "Não preocupe, não, 
depois, no final, o resultado sai lá e vamos trabalhar na problematização". Então, eu queria 
destacar isso.  

T6 - [...] a ferramenta PI...que libera um pouco a gente da parte 
chata que é de normatização, formatação, pra você de fato 
cuidar do conteúdo (F) 

F 
Recursos 

Tecnológicos 

Ferramenta para o 
desenvolvimento do 

Projeto de 
Intervenção (PI) 

 

T6 - Então, eu acho que a ferramenta (do projeto de 
intervenção),[...], acho que tem muitas coisas, mas eu acho que 
ela tem esse mérito. Me deixa livre[...] "Não preocupe, não, 
depois, no final, o resultado sai lá e vamos trabalhar na 
problematização". (F) 

F 
Recursos 

Tecnológicos 

Ferramenta para o 
desenvolvimento do 

Projeto de 
Intervenção (PI) 

 

T10: Mas, assim, é uma coisa absurdamente o tanto que ele cresceu, em questão de tecnologia, 
em questões até de afetividade. A gente pode dizer isso. Porque de uma coisa que era um pouco 
mais fria, hoje a gente vê o tanto que a gente conseguiu avançar em todos os sentidos. E a T9 
trouxe uma questão e a T6 também, que a presença do tutor na plataforma, ela é muito importante 
porque ela faz essa diferença da evolução nossa frente ao curso. Quanto mais o curso foi se 
aprimorando, mais a nossa presença se torna fundamental. Eu vejo até por mim. O dia que eu não 
acesso, por qualquer motivo... Porque eu sou sincera, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de 
trabalhar com o celular, eu gosto de estar com o meu note, parece que é maior, que eu vejo melhor 

T1 -  (sobre relacionamento tutor-aluno) a presença do tutor na 
plataforma, ela é muito importante porque ela faz essa diferença 
da evolução nossa frente ao curso. Quanto mais o curso foi se 
aprimorando, mais a nossa presença se torna fundamental... O 
dia que eu não acesso, por qualquer motivo...eu fico 
desesperada. Parece que falta alguma coisa do meu dia. Mesmo 
sábado, domingo e feriado. É uma coisa absurda isso, gente. (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
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e eles me veem melhor. E o dia, que por algum motivo, que eu estou viajando, e eu não consigo, 
eu fico desesperada. Parece que falta alguma coisa do meu dia. Mesmo sábado, domingo e 
feriado. É uma coisa absurda isso, gente. 

T10: É. Eu não sei o que está acontecendo. Então eu acho que um dos dispositivos do processo do 
ensino à distância é a presença do tutor. Esse curso permite. E um planejamento nosso com aquilo 
que a gente vai fazer. Então todo esse momento de como lidar dentro da plataforma, também exige 
um planejamento nosso e uma, vamos dizer assim, uma rotina. Eu vou ali. Eu vou aqui. Eu vou ali, 
mas eu tenho que voltar pra cá. Então, isso tudo ela permite. É um ponto muito positivo, frente a 
outras plataformas que a gente já lidou.  

T10 -   eu acho que um dos dispositivos do processo do ensino à 
distância é a presença do tutor, (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T10 -  Então todo esse momento de como lidar dentro da 
plataforma (do curso), também exige um planejamento nosso e 
uma, vamos dizer assim, uma rotina. Eu vou ali. Eu vou aqui. Eu 
vou ali, mas eu tenho que voltar pra cá. Então, isso tudo ela 
permite. É um ponto muito positivo, frente a outras plataformas 
que a gente já lidou. (F) 

F 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Navegação no AVA  

T7: Pra referência bibliográfica tem? Porque eu já vi algumas ferramentas que o aluno vai inserindo 
os dados e aí ela sai pronta na ABNT, Vancouver, qual a escolha do curso. Talvez se a gente 
tivesse isso também no PI, já que ele tá todo formatadinho. Nossa, ia ser maravilhoso. 

T7 - Porque eu já vi algumas ferramentas que o aluno vai 
inserindo os dados e aí ela sai pronta na ABNT, Vancouver [...]. 
Talvez se a gente tivesse isso também no PI [...]. Nossa, ia ser 
maravilhoso. (N) 

N 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Formatação 
automática de 
Referências 

Bibliográficas 

T6: Seria perfeito! 
 - Seria perfeito! (concordando com a colega sobre a formatação 
ABNT) (N) 

N 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Formatação 
automática de 
Referências 

Bibliográficas 

T4: Na webconferência, eu concordo com a T8 acho que é essencial a ferramenta pro vínculo, pra 
aproximação, tudo. Devia ter, é BBB que chama? 

T4 - Na webconferência, eu concordo com a T8 acho que é 
essencial a ferramenta pro vínculo, pra aproximação, tudo. Devia 
ter, é BBB que chama? (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T4: A ferramenta? Ela é muito fácil, é simples. Eu me surpreendi com a facilidade. Eu imaginava 
que ia ser mais complicado conduzir aquilo. E eu acho que é essencial, também, as reuniões que 
tem, que a coordenação faz com a gente tutores. Que é uma questão também de vínculo e 
aproximação e alinhamento entre grupo de tutores. É fundamental. E é o que prepara a gente junto 
com os alunos. Eu acho que um ponto fraco ainda da ferramenta é não consegui usar em tablet. 
Acho que a gente ainda tem a realidade de que não são todos os alunos que tem o notebook em si. 
E aí, no tablet ele não funciona, nem nos celular. É só no computador. Então é um ponto. Mas 
sendo no notebook, ele é muito fácil, é muito simples. 

T4 - A ferramenta (webconferência)? Ela é muito fácil, é simples. 
Eu me surpreendi com a facilidade.[...] E eu acho que é 
essencial, também, as reuniões que tem, que a coordenação faz 
com a gente tutores. Que é uma questão também de vínculo e 
aproximação e alinhamento entre grupo de tutores. É 
fundamental. E é o que prepara a gente junto com os alunos (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T4 - Eu acho que um ponto fraco ainda da ferramenta 
(webconferência) é não consegui usar em tablet. Acho que a 
gente ainda tem a realidade de que não são todos os alunos que 
tem o notebook em si. E aí, no tablet ele não funciona, nem nos 
celular. É só no computador. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Interface Gráfica do 

Usuário 

Acesso por 
Dispositivos 

móveis 

T4: Não. não funciona. T4 - Não. não funciona (webconferência por celular|) (D) D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Interface Gráfica do 

Usuário 

Acesso por 
Dispositivos 

móveis 

T11: Só pra não ser repetitiva, as minhas impressões são as mesmas das colegas. Mas eu tenho, 
duas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é com relação ao apoio aos tutores. Em 
especial o apoio do TI. Por que que eu acho isso fundamental. Pra mim, é a minha primeira tutoria 
aqui, e a minha primeira tutoria com webconferência. Eu já trabalhei com tutoria EaD 
semipresencial, com plataforma. Uma plataforma bem mais simplificada, mais rápida. E aí tem um 
diferencial, mesmo essa plataforma sendo mais simples. Com menos recursos, digamos assim, 
porque tinha muito encontro presencial com os alunos, mesmo assim houve um treinamento 
anterior para os alunos e para os tutores para lidar com a plataforma. Isso, particularmente, eu 
senti falta. É uma plataforma fantástica, mas ela é muito complexa. Ela é muito cheia de 
possibilidades. Tem coisas que, agora, outubro, Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 
abril. Seis meses depois, é que eu tô descobrindo que existe! Então, talvez, uma capacitação... 

T11 -  Eu já trabalhei com tutoria EaD semipresencial, com 
plataforma. ...mesmo assim houve um treinamento anterior para 
os alunos e para os tutores para lidar com a plataforma (AVA). 
Isso, particularmente, eu senti falta. É uma plataforma fantástica, 
mas ela é muito complexa... Então, talvez, uma capacitação... (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Tutor 

T2: Uns tutoriais. 
T2 - Uns tutoriais (sugerindo que houvesse mais tutoriais de 
recursos do AVA). (N) 

N 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática Tutoriais 

T11: Uns tutoriais com mais frequência e, talvez, até aproveitar as nossas vindas a São Paulo, 
embora seja um dia. Mas pra fazer alguma coisa nesse sentido. E com os alunos também. Eu 

T11 -  Uns tutoriais com mais frequência...(sugerindo que 
houvesse mais tutoriais de recursos do AVA). (N) 

N 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Organização Didática Tutoriais 
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tenho a sensação de que a gente trabalha com grupo grande de alunos que não são brasileiros. E 
eu tenho a sensação que eles não têm acesso as mesmas condições que os alunos brasileiros 
têm. Embora eu ache que os cubanos aprenderam mais rápido que os brasileiros. Acho que eles 
foram mais interessados, eles foram... Talvez pela própria fragilidade do conhecimento deles, eles 
tiveram que se empenhar mais. Uma coisa que, pra mim, foi visível, acho que foi a T8 que falou no 
início. A participação no fórum, a partir da webconferência explodiu... 

T11 -  [...]até aproveitar as nossas vindas a São Paulo, embora 
seja um dia. Mas pra fazer alguma coisa nesse sentido 
(educação permanente). E com os alunos também. (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Tutor 

T11 -  A participação no fórum, a partir da webconferência 
explodiu... (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T11: Eu saí do fórum da Dona Margarida antes da webconferência, com seis alunos. Nem isso de 
alunos. Depois da webconferência, tinha uns 30 já. Desses 30, eu não vou poder responder, 
interagir, porque eu estou indo pra São Paulo fazer reunião... E eles mesmos colocam isso. Não dá 
pra ter mais? Por quê? Porque aproxima.  Apesar do curso ser EaD, eu acho que a gente, eu 
preciso olhar pra eles... 

T11 -  Eu saí do fórum da Dona Margarida antes da 
webconferência, com seis alunos. Nem isso de alunos. Depois da 
webconferência, tinha uns 30 já. [...] Então a web... E eles 
mesmos colocam isso. Não dá pra ter mais? Por quê? Porque 
aproxima. (F) 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T1: Bom, o que eu queria colocar, eu sei que foi alguém que comentou aqui antes da gente 
começar, eu falei "Poxa, que ideia boa. Não tinha pensado nisso." Mas eu não lembro quem foi que 
falou. Antes da gente começar. Mas como eu achei uma ideia muito interessante e a M1 estava 
comentando pra gente estar sugerindo coisas, que nem whatsapp. Você pode fazer mensagem de 
texto ou você pode fazer uma gravação. Então, se a gente tivesse essa possibilidade, que tem 
coisas que é mais complicado de digitar. Mas talvez você falando até com a ênfase que você dá. 
Então, dentro do fórum, você ter a possibilidade também de você estar falando que nem no 
whatsapp, não só digitando, acho que também seria bom. 

T1 - [...] que nem whatsapp. Você pode fazer mensagem de texto 
ou você pode fazer uma gravação. Então, se a gente tivesse 
essa possibilidade, que tem coisas que é mais complicado de 
digitar. Mas talvez você falando até com a ênfase que você dá. 
Então, dentro do fórum, você ter a possibilidade também de você 
estar falando que nem no whatsapp, não só digitando, acho que 
também seria bom. (N) 

N 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Novos recursos 
em fórum 

T3: Fazer um grupo de whatsapp, por mensagem... Não tem de mensagem? Mas fazer um grupo lá 
como se fosse um whatsapp. Ia ser mais dinâmico, também.  

T3 - Fazer um grupo de whatsapp, por mensagem... Não tem de 
mensagem? Mas fazer um grupo lá como se fosse um whatsapp. 
Ia ser mais dinâmico, também (falando de fórum) (N) 

N 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Novos recursos 
em fórum 

T4: Uma coisa, eu acesso muito pelo celular, viu? E é muito bom a ferramenta pelo celular. Eu só 
sinto falta, na página inicial, aquele lá embaixo 'sala de aula', quando eu faço pelo celular, eu não 
tenho esse caminho.  

T4 - Eu só sinto falta, na página inicial, aquele lá embaixo 'sala 
de aula', quando eu faço pelo celular, eu não tenho esse 
caminho.  (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Interface Gráfica do 

Usuário 

Acesso por 
Dispositivos 

móveis 

T2: Em relação a sugestões, algo que eu estou preocupada, que eu iria até discutir hoje na reunião. 
Nós temos a maioria de estudantes cubanos que eles têm muita dificuldade com o português. 
Como faremos no PI? Porque como nós vamos escrever vinte TCC? Porque eles não conseguem 
escrever em português. Ou eles vão copiar e colar. Ou eles vão copiar de alguém e colar, ou nós 
teremos que escrever vinte TCC. Então, talvez, se no PI pudesse, a hora que eles fossem 
escrevendo em espanhol, já ir saindo em português, seria uma possibilidade. Porque acho que 
essa ferramenta talvez seja mais tranquilo.  

T2 -  Nós temos a maioria de estudantes cubanos que eles têm 
muita dificuldade com o português.[...] Então, talvez, se no PI 
pudesse, a hora que eles fossem escrevendo em espanhol, já ir 
saindo em português, seria uma possibilidade.  (N) 

N 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Corretor 
ortográfico e 
tradutor para 

língua 
portuguesa 

T1: Só interrompendo, é que dentro da ferramenta, a gente não tem o corretor de texto. Então, 
muitas pessoas falam pra eles pegarem, copiarem, jogarem no word, corrigirem tudo, pra depois 
voltar pra lá.  

T1 - ...] é que dentro da ferramenta (de desenvolvimento do 
projeto de intervenção), a gente não tem o corretor de texto [...] 
Então, muitas pessoas falam pra eles pegarem, copiarem, 
jogarem no word, corrigirem tudo, pra depois voltar pra lá (porque 
falta um corretor ortográfico na ferramento do projeto de 
intervenção) (N) 

N 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Corretor 
ortográfico e 
tradutor para 

língua 
portuguesa 

T5: Agora, se tivesse o corretor de texto lá... 
T5 - ...se tivesse o corretor de texto lá... (na ferramenta do 
projeto de intervenção) (N) 

N 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Corretor 
ortográfico e 
tradutor para 

língua 
portuguesa 

T8: Tem uma questão que eu acho que a gente tá lidando com um lado com uma extrema 
tecnologia, mas do outro material didático ainda é muito tradicional. Se nós pudéssemos 
tecnologizar o material didático. Em algumas unidades fazendo alguns podcasts, no lugar do 
material didático, com conhecimento teórico, entendeu? Alguma mesa redonda de especialistas 
discutindo o material didático. E um dos aspectos que eu acho que seria uma experiência de 
tecnologizar o material. De não colocar ali só texto.  

T8 - Se nós pudéssemos tecnologizar o material didático. Em 
algumas unidades fazendo alguns podcasts, no lugar do material 
didático, com conhecimento teórico [...]Alguma mesa redonda de 
especialistas discutindo o material didático.  (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Metodologias Ativas  

T8 - Alguma mesa redonda de especialistas discutindo o material 
didático (sugestão de melhorias no curso) (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Tutor 

T8: Só a leitura. Porque acho que isso ainda é muito tradicional diante de algumas inovações. E eu 
penso, também, aí acho que mais especificamente com relação a questão pedagógica, que eu não 

T8 - Só a leitura. Porque acho que isso ainda é muito tradicional 
diante de algumas inovações...Então, se a gente poderia, de 

N  Metodologias Ativas  
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sei se cabe aqui, a gente está trabalhando com especialização em saúde da família. Quando a 
gente fala em família, a gente fala em pensamento sistêmico. Então, se a gente poderia, de alguma 
forma, trabalhar e acho que a tecnologia entraria em cheio, com o primeiro módulo de pensamento 
sistêmico. Como que eu, penso de uma forma ampliada. E aí utilizar, talvez, a teoria geral dos 
sistemas, que ali entra cibernética, entra uma série de questões que a tecnologia pode ajudar, pra 
que esse aluno tenha uma cama, um suporte, entendeu? Para as outras discussões ao longo do 
curso. Que é o que hoje a gente está fazendo com os eventos virtuais. Trabalhando o pensamento 
sistêmico. Aí o que me veio: "Mas a gente nunca pensou num módulo sobre teoria geral de 
sistemas, sobre pensamento sistêmico." Pra isso perpassar, longitudinal e horizontal, a todos os 
módulos.  

alguma forma, trabalhar e acho que a tecnologia entraria em 
cheio, com o primeiro módulo de pensamento sistêmico. Como 
que eu, entendeu? Penso de uma forma ampliada. E aí utilizar, 
talvez, a teoria geral dos sistemas, que ali entra cibernética, entra 
uma série de questões que a tecnologia pode ajudar, pra que 
esse aluno tenha uma cama, um suporte [...] (N) 

T6: Vamos lá, temos bastante coisa. Um like. Dois, essa coisa de gravar. Porque pra você fazer um 
texto escrito em português é uma coisa que precisa muita elaboração e o que a gente, muitas 
vezes, quer no fórum é um bate pronto. Então é um outro sistema. E aí deixar o escrito para coisas 
mais formais e aí botar like e aí os outros alunos, as outras pessoas podem compartilhar com todos 
a dela, aquele seu trabalho final. Você poder ver de outro grupo, que outra pessoa fez. Dá 
possibilidade de botar like ali, de comentários. Estimulá-los a comentar a coisa um do outro, nesse 
sentido. Like. Um material didático precisa ser não só no formato, mas em termos de conteúdo, tem 
muita coisa ali complicada. Acho que a gente precisa botar casos que a gente não tenha... Porque 
pro aluno parece que aquele caso fica assim como se aquela foi a boa solução. Ele, como é que 
faz? A gente botar um pouco mais de conflito. Do caso ir evoluindo conforme que a gente vai 
fazendo possibilidade de evolução pra ficar mais próximo da prática. Mas todos gostam muito... 
Tinha mais alguma coisa... Botar interação de equipe lá em cima. Que fica a última coisa quando a 
gente vai descendo. Quem mexe no celular sempre falta disso. Mas se tivesse lá em cima facilita. 
O curso de formação de tutoria ajudou muito . Tem coisas da prática que alguém te dá um toque e 
muda tudo.  

T6 - Porque pra você fazer um texto escrito em português é uma 
coisa que precisa muita elaboração e o que a gente, muitas 
vezes, quer no fórum é um bate pronto,[...]  Dá possibilidade de 
botar like ali, de comentários (like como curtir do facebook) (N) 

N 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Novos recursos 
em fórum 

T6 - [...]Botar interação de equipe lá em cima. Que fica a última 
coisa quando a gente vai descendo. Quem mexe no celular 
sempre falta disso. Mas se tivesse lá em cima facilita. (D) 

D 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 
Navegação no AVA  

T9: É só uma sugestão. Eu tenho expectativa que a gente avance pra abandonar essa coisa de 
nota, mesmo, no EaD. E aí eu fiquei pensando que, talvez, na ferramenta do PI, a gente já pudesse 
adotar conceito e não nota... 

T9 - E aí eu fiquei pensando que, talvez, na ferramenta do PI, a 
gente já pudesse adotar conceito e não nota. (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Tipo de avaliação 
(nota ou conceito) 

 

T9: Porque eu acho que a nota tensiona muito. No título eu tirei nota alta. Então se ali naquele, a 
cada etapa, a gente fosse já adotando satisfatório e insatisfatório. E se a gente precisar continuar 
com a nota, aí do global.  

T9 - Então se ali naquele, a cada etapa, a gente fosse já 
adotando satisfatório e insatisfatório. E se a gente precisar 
continuar com a nota, aí do global.  (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Tipo de avaliação 
(nota ou conceito) 

 

T5: Um modelo misto. T5 - Um modelo misto (de nota e conceito) (N) N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Tipo de avaliação 
(nota ou conceito) 

 

T6: Só faltou a última coisa, a webconferência é uma por semana.  
T6 - Só faltou a última coisa, a webconferência é uma por 
semana. (tutora sugerindo a quantidade de webconferências por 
semana) (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T6: Ou, pelo menos, duas em casa módulo. 
T6 - Ou, pelo menos, duas (webconferências) em casa módulo. 
(tutora sugerindo a quantidade de webconferências por semana) 
(N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T6: Pode ser uma de uma pessoa e outra de outra pessoa, entendeu?  
T6 - Pode ser uma de uma pessoa e outra de outra pessoa 
(webconferências), entendeu?  (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Interação, Afetividade 

e Produtividade 
 

T4: Eu fiquei pensando no que a pesquisadora mandou ontem. E eu olhei pro título com relação a 
educação permanente. Eu acho que a gente avança muito aqui no curso, porque eu sinto que, 
pegando o gancho mesmo do que a T6 estava dizendo com relação a educação permanente. A 
gente favorece com que o tutor seja formado em vários aspectos. Então, assim, quando a 
coordenação pedagógica faz uma webconferência e consegue mostrar pra gente o modelo que ela 
faz, isso nos forma. O fato da gente ter, em determinados momentos, uma formação pedagógica 
que ela deu, que foi excelente, na semana, no mês passado, que trabalha com todas as 
possibilidades de metodologias ativas de aprendizagem. Também numa metodologia tradicional. 
Fazendo esse contraponto, forma o tutor, também. Então acho que, só valorizar nesse sentido. E a 
prontidão que vocês respondem as coisas, isso eu fico pensando no meu aluno que, às vezes, eu 
não consigo dar uma resposta tão pronta, que eu estava até contando de algumas situações. A 

T4 - Com relação a educação permanente. A gente favorece com 
que o tutor seja formado em vários aspectos. Então, assim, 
quando a coordenação pedagógica faz uma webconferência e 
consegue mostrar pra gente o modelo que ela faz, isso nos 
forma. O fato da gente ter, em determinados momentos, uma 
formação pedagógica que ela deu, que foi excelente, na semana, 
no mês passado, que trabalha com todas as possibilidades de 
metodologias ativas de aprendizagem. Também numa 
metodologia tradicional. Fazendo esse contraponto, forma o 
tutor, também. [...](capacitação de tutores) A gente não fica com 
uma ansiedade que se sente abandonada. Sentimos o tempo 

F 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Tutor 
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gente não fica com uma ansiedade que se sente abandonada. Sentimos o tempo todo que vamos 
resposta. Então isso dá uma segurança. Então, tudo isso nos forma. No sentido mesmo de... É 
uma valorização. E pensando um pouco no que a coordenação tá falando da gente, aos poucos, 
fazer alguma coisa mais mista mesmo. Não precisa ter tudo satisfatório e insatisfatório, nem 
precisa melhorar. Mas, aos poucos, ir mudando esse conceito pra uma questão mais formativa do 
que propriamente no sentido. 

todo que vamos ter resposta. Então isso dá uma segurança. 
Então, tudo isso nos forma [...] É uma valorização. (F) 

T4 - [...] aos poucos, fazer alguma coisa mais mista mesmo 
(notas e conceitos) Não precisa ter tudo satisfatório e 
insatisfatório[...]Mas, aos poucos, ir mudando esse conceito pra 
uma questão mais formativa do que propriamente no sentido (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Tipo de avaliação 
(nota ou conceito) 

 

T3: Eu vou falar, senão eu vou esquecer. [risada] Eu acho que a gente deveria ter, também na 
ferramenta de PI, algum dispositivo de plágio. Porque assim, é bem difícil a gente falar se a pessoa 
tá sendo plagiada ou não. Algumas coisas, conseguimos detectar. Agora, assim, tem coisas que 
está muito na cara, que já é de edições anteriores, você já até viu aquilo. Aquela referência você já 
falou pra pessoa lá atrás, corrigir e está aí de novo. Mas como que eu vou falar que é plágio? Em 
qual plataforma que eu vou colocar? O que eu vou usar de dispositivo de plágio? Então, assim, eu 
acho que todos os PIs de todas as edições já foi colocado em alguma plataforma de vocês, 
guardados. Acho que isso tinha que se tornar um campo nosso, assertivo mesmo, pra detectarmos 
o plágio. Porque algumas coisas, eles pegam mesmo do google. Mas nem tanto. Existe uma coisa 
do google. Que eles chegam de Cuba e já trazem o PI deles pronto. Eu sei, gente. Eu trabalho com 
médico cubano! Eu tenho amigos que são médicos cubanos e faz a especialização, entendeu? 
Então, assim, o que eu estou falando... E passa, entendeu? Gente que está no quarto PI, que já foi 
pra lá de quatro edições diferentes. É o mesmo PI. Então, assim, tem o google. Então, assim, não 
dá pra gente ficar corrigindo, não dá pra gente ficar vendo o mesmo PI em todas as edições Que a 
gente tem todo esse cuidado. É pra ele fazer o problema e ele já colocou o PI dele inteiro. 

T3 – Eu acho que a gente deveria ter, também na ferramenta de 
PI, algum dispositivo de plágio[...] tem coisas que está muito na 
cara, que já é de edições anteriores, você já até viu aquilo. 
Aquela referência você já falou pra pessoa lá atrás corrigir, e está 
aí de novo. Mas como que eu vou falar que é plágio? Em qual 
plataforma que eu vou colocar? O que eu vou usar de dispositivo 
de plágio?] Então, assim, eu acho que todos os PIs de todas as 
edições já foi colocado em alguma plataforma de vocês, 
guardados. Acho que isso tinha que se tornar um campo nosso, 
assertivo mesmo, pra detectarmos o plágio. (N) 

N 
Recursos 

Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 

soluções 
tecnológicas 

Antiplágio 

T10: Eu acho que as tarefas, também, elas são super importantes. É como você comentou do 
conteúdo hoje, que a gente tem a necessidade de rever. Já existe essa proposta de revisão. E as 
atividades, também. Eu acho que a gente, às vezes, fica um pouco... Eu não sei, eu falo por mim, 
às vezes, eu não acompanho. Quando são aquelas atividades de testes, eu acabo não fazendo um 
acompanhamento legal ali. O que é diferente quando foi aquela do caso, que eles tinham que 
postar e a gente analisar. 

T1 -  Eu acho que as tarefas, também, elas são super 
importantes. É como você comentou do conteúdo hoje, que a 
gente tem a necessidade de rever. Já existe essa proposta de 
revisão (das atividades). (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Revisão do conteúdo  

T11: E a recuperação, também. 
T1 -  E a recuperação, também (sugerem revisar as atividades da 
recuperação)? (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Revisão do conteúdo  

T10: É. E as recuperações também. Acho que se perde um pouco. 
T10 -   É. E as recuperações também. Acho que se perde um 
pouco. (a serem revisadas também) (N) 

N 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Revisão do conteúdo  

T3: Template. Não tem mais template de correção das rubricas, também.  
T3 - Template. Não tem mais template de correção das rubricas, 
também.  (D) 

D 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Revisão do conteúdo  

T3: Antes tinha. O que você esperava de uma pergunta. Agora, não tem mais.  
T3 - Antes tinha. O que você esperava de uma pergunta. Agora, 
não tem mais (template das rubricas) (D) 

D 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Revisão do conteúdo  

T9: Eu fico com a impressão que o foco maior não é a atividade, é fórum. Então, eu também não 
cuido muito. 

T9 - Eu fico com a impressão que o foco maior não é a atividade, 
é fórum. Então, eu também não cuido muito. (D) 

D 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 
Educação 

Permanente 
Formação do 

Tutor 

 

Grupo Focal de Coordenadores 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

Facilida de(F) 
Dificulda-

de(D) 
Neces-sidade 

(N) 

Núcleo temático Categoria 
SUB-

CATEGORIA 
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C1: Eu acho que, assim, a gente tá no curso há bastante tempo. A gente tem acompanhado as evoluções aí em cada 
momento de tecnologias e estratégias aí que acabam solucionando algumas dificuldades que a gente encontra. Penso 
que, do ponto de vista de coordenação de tutoria, a plataforma, ela responde a todas as nossas necessidades de 
interação com os tutores, com a coordenação, com o conteúdo e com o próprio ambiente. Do ponto de vista de trabalho 
de coordenação de tutoria, eu não vejo necessidade de inserção de nenhum instrumento, de nenhum apoio tecnológico 
para o trabalho de coordenação de tutoria. A plataforma, ela lida de forma bastante interativa, nos dá uma possibilidade 
de interação bastante efetiva e dentro dos fóruns de interação com os tutores.  Tanto o tutor, quanto o grupo de alunos 
agora, também, pelo fato da gente mudar um pouquinho o perfil de alunos, aí, a partir da entrada dos cubanos, talvez a 
gente... Já até apareceu aqui nessa mesa, num determinado momento, a questão da dificuldade que o aluno atual tem 
mesmo com a questão da linguagem Na questão de, por exemplo, no PI, na questão da ABNT. E eu acho que a gente 
podia proporcionar alguma... Acho que do ponto de vista de tecnologia são duas coisas que a gente poderia ofertar. 
Uma questão de português mesmo Que já surgiu aqui nessa mesa, alguma coisa que facilitasse isso. Quanto a questão 
da montagem do PI, principalmente, por conta das referências bibliográficas. A gente sabe que a internet fornece isso 
automaticamente Você puxa uma referência, ela já monta em ABNT. Existem umas ferramentas que são boas pra isso. 
Lógico que a gente sabe que há dificuldades pra fazer isso num ambiente novo E sem investimento. Mas talvez sejam 
duas coisas que eu aponte assim de início da conversa que a gente pudesse conduzir tecnologia e alcance algumas 
soluções pra facilitar tanto a vida dos alunos, quanto a dos tutores orientadores. 

C1 -  A plataforma, ela lida de forma bastante 
interativa, nos dá uma possibilidade de interação 
bastante efetiva e dentro dos fóruns de interação com 
os tutores. (F) 

F 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Interação, Afetividade 
e Produtividade 

  

C1 - [...]partir da entrada dos cubanos [...] a questão 
da dificuldade que o aluno atual tem mesmo com a 
questão da linguagem[...] (D) 

D 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Corretor 
ortográfico e 
tradutor para 
língua 
portuguesa 

C1 - Quanto a questão da montagem do PI, 
principalmente, por conta das referências 
bibliográficas. A gente sabe que a internet fornece isso 
automaticamente. Você puxa uma referência, ela já 
monta em ABNT. (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Formatação  
automática de 
Referências 
Bibliográficas 

C2: Eu penso, eu sou o professor mais recente que tenha chegado no grupo, então ainda guardo uma certa 
externalidade. Eu penso que a plataforma, como ela tá estruturada, ela cumpre um objetivo, que é o curso. Mas eu acho 
que ela carece de olhar pros novos tempos. Quando a gente pensa num processo formativo, seja ele qualquer, eu tenho 
uma tendência de acreditar em metodologias ativas, nas quais você parte de um pressuposto de respeito com quem tem 
conhecimento e traz desse conhecimento a partir de uma interação com uma plataforma viva, um ciclo. Um marco de 
aprendizado ou um espiral de aprendizado, dependendo da modalidade pedagógica que se instituir, pra que faça 
significado pra ele. Acho que a gente, as nossas tecnologias, elas atualmente, eu falo como elas são configuradas, elas 
ainda trazem muito do elemento sala de aula no processo. 

C2 - [...] você parte de um pressuposto de respeito 
com quem tem conhecimento e traz desse 
conhecimento a partir de uma interação com uma 
plataforma viva, um ciclo [...] pra que faça significado 
pra ele. (F) 

F 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Educação Permanente 
Formação do 
Aluno 

C2 - Quando a gente pensa num processo formativo, 
seja ele qualquer, eu tenho uma tendência de 
acreditar em metodologias ativas, nas quais você 
parte de um pressuposto de respeito com quem tem 
conhecimento e traz desse conhecimento a partir de 
uma interação com uma plataforma viva, um ciclo.(N) 

N 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Metodologias Ativas   

C2: E aí eu trago uma passividade pro aluno e acabo sobrecarregando um dos instrumentos de interação que são os 
fóruns. Acho que hoje já existem tecnologias que podem nos ajudar com isso, gamificando em processo do curso ou 
trazendo uma lógica de inteligência artificial, a partir de algoritmos e outras coisas, que podem nos ajudar a dar 
elementos de interação sem a necessidade da presença do tutor em todos os momentos. A partir de um padrão de 
escolhas. Acho que são caminhos tecnológicos que o curso, eventualmente, pode até por dentro da Universidade, abrir 
linhas de pesquisa, trazer outras pessoas pra nos ajudar a formular. Mas entendo como uma fronteira a ser 
ultrapassada. Acho que a gente tem avançado na discussão nesse último, principalmente no 14, a gente já trouxe uma 
série de elementos que brincaram com isso. E a nossa percepção inicial é muito boa. Mas vejo dessa forma, assim. 
Acho que ele cumpre um objetivo, como os alunos também não estão tão acostumados a uma lógica de EaD, também é 
uma coisa nova, um terreno meio inexplorado. Então, o que vier é uma situação de degustação pra muitos deles. E aí 
fica uma situação. Mas aí quando você lê, quando você reconhece outras práticas e vê o que tá vindo de novo, você vê 
que tem um sem fim de possibilidades que a gente poderia explorar até pela pluralidade da Universidade. 

C2 - [...] eu trago uma passividade pro aluno e acabo 
sobrecarregando um dos instrumentos de interação 
que são os fóruns[...]existem tecnologias que podem 
nos ajudar com isso, gamificando em processo do 
curso  (N) 

N 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Metodologias Ativas   

C2 - [...] ou trazendo uma lógica de inteligência 
artificial, a partir de algoritmos e outras coisas, que 
podem nos ajudar a dar elementos de interação sem a 
necessidade da presença do tutor em todos os 
momentos (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Chatbot 

C1: Acho que a gente ainda foca, nessa fala do C2, acho que a gente ainda foca mais, assim, na questão das 
abordagens mais tradicionais, que a gente ainda foca bastante conteúdo. Talvez se isso transformasse, porque 
conteúdo a gente busca em qualquer lugar. Não precisa tá dentro da plataforma. As situações de aprendizagem antes 
da plataforma, isso que eu acho que você tá falando, acho que seria uma coisa mais legal. E aí, necessariamente, tem 
que lançar mão mesmo bastante de tecnologia. Até a gente focaria nas situações de aprendizagem mesmo, de 
conteúdo.... Bastante aposta em tecnologia, pra fugir um pouco da situação tradicional e focar em conteúdo 
basicamente.  

C1 - [...]necessariamente, tem que lançar mão mesmo 
bastante de tecnologia. Até a gente focaria nas 
situações de aprendizagem mesmo, de conteúdo.... 
Bastante aposta em tecnologia, pra fugir um pouco da 
situação tradicional e focar em conteúdo basicamente. 
(N) 

N 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Metodologias Ativas   

C7: Acho que uma coisa que a gente precisa buscar, talvez, seja modos dessas coisas todas de fora conversarem com 
aquilo que tem dentro. Pra gente não depender só daquilo que a gente faz. Tem um mundo inteiro aí de recursos e tal. 

C7 - Tem um mundo inteiro aí de recursos e tal. Então 
pra gente usar isso tem que ter um mero link. Como 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Integração de sistemas 
com o Moodle 

Recursos 
externos 
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Então pra gente usar isso tem que ter um mero link. Como que a gente coloca essas coisas pra dentro do curso, 
conversar com o curso. Talvez esse seja um desafio. Que a gente tenha que tocar. 

que a gente coloca essas coisas pra dentro do curso, 
conversar com o curso. (N) 

C2: Só pra pegar o gancho do que o C7 falou e fechar o meu raciocínio, acho que a gente tem uma vantagem 
competitiva, entre aspas, digamos assim, que é o número de alunos num mesmo curso. Quando a gente olha pra isso, 
isso dá uma base de decisões tomadas pra um algoritmo de inteligência artificial que permite que a gente perceba 
comportamento de tomada de decisão do aluno, fazendo com que a gente tenha elementos suficientes pra você colocar 
um chatbot,  pra você colocar uma tomada de decisão baseada em padrões... Eu acho que quando você pega e data e 
começa a discutir isso numa lógica maior, você começa a ver o mundo de outra forma. E eu acho que a gente tem um 
horizonte, anualmente uma quantidade considerável de aluno, uma inserção, bases de dados e bases de cursos que é 
gigantesca. Acho que se a gente conseguisse fazer a estruturação de uma forma onde a gente aproveitava esse padrão 
de uso, aproveitava essas tomadas de decisões desses alunos. Que são alunos de perfil muito específico, que, às 
vezes, não consomem outras plataformas de ensino, de lugares muito diferentes. Acho que a gente tem a possibilidade 
muito grande de crescer.  

C2 - Quando a gente olha pra isso, isso dá uma base 
de decisões tomadas pra um algoritmo de inteligência 
artificial que permite que a gente perceba 
comportamento de tomada de decisão do aluno, 
fazendo com que a gente tenha elementos suficientes 
pra você colocar um chatbot,  pra você colocar uma 
tomada de decisão baseada em padrões...  (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Chatbot 

C3: Eu corroboro todas essas falas. Uma coisa a plataforma, hoje, atende pra esse público que a gente tem. E, também, 
ela é muito... Acaba, como a interação exige todos esses fóruns, acaba sobrecarregando os fóruns. E a coisa se 
mantém. Mas, realmente, falta a gente conseguir, aumentar essa interação sem, talvez, sem precisar do recurso 
humano pra ficar tendo que responder no fórum coisa assim. O caminho, com essa forma de bigdata, de você conseguir 
levantar informações ou aprender com esse volume enorme de dados que a gente tem, é central pra gente conseguir 
avançar. Porque a gente precisa avançar... Não é que a gente precisa, eu acho que é bom a gente avançar. Eu acho 
que uma coisa que falta muito é esse desenvolvimento novo, essa pesquisa dentro dessa plataforma. A gente tem uma 
coisa enorme e seria um campo pra pesquisa fantástico. De você trazer pesquisa e computação e na aprendizagem e  
educação.  

C3 -  O caminho, com essa forma de bigdata, de você 
conseguir levantar informações ou aprender com esse 
volume enorme de dados que a gente tem, é central 
pra gente conseguir avançar. (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Big Data 

C3: Realmente, eu sinto muita falta dessa coisa de pesquisa e de pesquisa ali mais, talvez menos na pedagogia e um 
pouco mais pra área hard do negócio computacional, de você conseguir aprender coisas ou desenvolver coisas, até 
coisas muito simples que a gente poderia ter e que se alguém se debruçar... Mas é uma coisa que alguém tem que se 
debruçar e trabalhar em cima dela com bastante tempo. Por exemplo, checar plágio. É uma ferramenta... Alguém... Isso 
é absolutamente programável. Até teria o maior prazer de programar uma coisa dessas, mas a gente tem que,conseguir 
ter essas direções, pra botar essas pessoas pra pesquisar. Talvez, o que vá dar uma melhora na coisa, se a gente 
pensar em pesquisa mesmo, não desenvolver. Essa ferramenta do plágio, você pode desenvolver ela, pegar um 
profissional programador e põe ela pra fazer, é uma coisa. Você pode pegar uma pessoa que quer pesquisar isso, é 
outra coisa. Então eu acho que é uma coisa que deveria ter mais, tendo toda essa infraestrutura, essa enorme 
infraestrutura que a gente tem, a gente deveria conseguir colocar alunos. Assim como a M1. A M1 tá aqui assim 
Inclusive acho que parabenizo a M1 por ela estar nessa iniciativa. E a gente conseguir encontrar mais alguns. E 
inclusive o pessoal que tá aqui, que tá trabalhando pra fazer pesquisa e crescer. A plataforma atende, mas dá trabalho. 
E a gente consegue tocar esse trabalho. Se a gente conseguir melhorar as coisas, como melhorou com o PI. Então, se 
a gente conseguisse comentar mais esse desenvolvimento de pesquisa seria bom. 

C3 - Por exemplo, checar plágio. É uma ferramenta... 
Isso é absolutamente programável.[...]E a gente 
consegue tocar esse trabalho. (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Antiplágio 

C3 - [...] Se a gente conseguir melhorar as coisas, 
como melhorou com o PI (ferramenta do PI) (F) 

F 
Recursos 
Tecnológicos 

Ferramenta de 
desenvolvimento do 
Projeto de Intervenção 

  

C4: Posso falar? Bom, vindo na linha do C3, eu acho que a gente precisava trazer não só a tecnologia hard da 
computação, como um pouco mais de pegada acadêmica pra coordenação. O que que eu quero dizer com trazer um 
pouco mais o lado acadêmico? É justamente o que o C3 falou, eu acho que a gente tem que se debruçar um pouco 
mais na literatura científica e estudar.  Estudar tendências, estudar o que deu certo e o que deu errado. E pra gente... 
Eu não digo que ninguém estudou. Eu acredito que muita gente estuda, mas não chega pra mim. Eu sou uma estudiosa 
e uma desenvolvedora EaD de longa data. E uma coisa que eu percebo, nenhum protocolo de desenvolvimento, de 
criação acontece aqui nessa mesa. Mas há muitos anos eu não vejo isso acontecer. Então tudo que eu leio e tudo que 
eu pratico, com base em protocolos de desenvolvimento e criação de EaD, eu não vejo acontecer na prática aqui. 
Então, não existe... E eu digo que faltam lideranças, faltam coordenadores de áreas que, de fato, ditem regras e 

C4 - [...]eu acho que a gente precisava trazer não só a 
tecnologia hard da computação, como um pouco mais 
de pegada acadêmica[...] Estudar tendências, estudar 
o que deu certo e o que deu errado [...] Então, por 
exemplo, se a gente tivesse um coordenador de EaD, 
um coordenador de TI, que trouxessem pra gente 
aqui, um norte, um planejamento, um storyboard de 
recursos tecnológicos educacionais..  (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Processo de 
trabalho 
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tomadas de decisões. Então, por exemplo, se a gente tivesse um coordenador de EaD, um coordenador de TI, que 
trouxessem pra gente aqui, um norte, um planejamento, um storyboard de recursos tecnológicos educacionais. Isso não 
acontece. A gente vai fazendo de forma impulsiva e sem um planejamento das ações. Tudo é feito na base de 
conversar. A gente não traz a literatura, o embasamento científico pra gente comprovar que esse caminho é melhor que 
o outro. E como teórica e desenvolvedora em EaD, eu sinto muita falta do passo-a-passo. Não é uma troca de... Por 
exemplo, a gente poderia trazer aqui, pelo menos uma vez por mês, uma discussão científica de tendências. Por 
exemplo, da parte de hardware. Por exemplo, da parte de tecnologias educacionais, layout, interface, melhorias de 
ferramentas. E essas reuniões científicas, dariam um norte pras nossas tomadas de decisões. E, a partir de uma 
discussão coletiva com base na literatura científica, que comprovavelmente dá certo ou dá errado, a gente toma 
decisões de planejamento. Planejar, fazer um storyboard, uma matriz. A gente nunca fez um storyboard, uma matriz. Eu 
nunca vi aqui a gente trazer uma planilha e cada um ter o seu papel no desenvolvimento e no planejamento de 
recursos. E esses líderes que deveriam puxar essas ações. E aqui não se tem um líder. Se tem um coordenador geral, 
que dita as regras. Com base no consenso geral do grupo. Mas não tem um coordenador de área que, de fato "Olha, 
agora, eu vou coordenar uma equipe de design." "Eu vou coordenar uma equipe de metodologia científica." "Eu vou 
coordenar uma equipe de aspectos pedagógicos." Eu, sinceramente, eu me sinto frustrada de passar tantos anos sem 
um protocolo de desenvolvimento EaD, tanto em termos pedagógicos, tecnológicos, do TCC. E eu me incluo nessa 
crítica. Então, o que que gera isso? Qual que é o resultado? Um curso em que o aluno é 100% passivo do começo ao 
fim. A gente tem que tirar esse aluno da passividade. E introduzir tecnologias educacionais, ter recursos pedagógicos, 
estratégias de navegação inteligente e que em cada momento estratégico e oportuno, ele é desafiado, ele é estimulado 
a pensar e tomar decisões, com base no que a gente apresenta pra ele. Então, falta tudo isso e eu percebo que esses 
alunos, eles chegam com uma bagagem de conhecimento muito grande. Eles não são amadores. Muitos trabalham na 
área há muitos anos. E você submeter esse profissional que tá há muitos anos tomando decisão e vendo a realidade 
naquele curso que... Eu considero um curso, digamos 60% maçante. Em que tudo culmina numa discussão de fórum, 
cansativa pra escrever, pra ler. E o fórum, ele tá sendo banalizado. Porque pra você ter uma participação relevante no 
fórum, você precisa estudar, você precisa ler. E eu acho que isso não acontece com os alunos. Eu sei que acontece 
com os tutores. Porque eu converso com eles e vejo que os tutores se preparam pro desafio do fórum. Porque o fórum é 
um desafio enorme, pra ele ser relevante, pra ele ser eficaz, ele é um desafio enorme pro tutor. Mas eu percebo que o 
aluno não, muitas vezes, sem ler o conteúdo, ele se apega as mensagens do colega pra passar uma linha de 
pensamento. Isso é falho. E eu percebo que essa falta de planejamento, essa falta de liderança em pequenas áreas, em 
áreas estratégicas do protocolo de implantação de EaD, falha nesse sentido de você na supervalorização do fórum, que 
é um dos aspectos, dentre os muitos que você pode lançar mão. Mesmo no fórum, o aluno é passivo. Por conta desse 
perfil do aluno, que é o primeiro ponto pra gente desenvolver EaD a gente pensa no perfil do aluno, que tipo de aluno a 
gente tá atendendo e quem a gente quer capacitar. Que habilidades, que competências você quer trazer pra esse 
profissional ao final desse curso, dessa formação? E, com base nisso, desenhar o curso e eu percebo que, ao longo dos 
anos, nada é desenhado pensando no aluno, pensando no perfil dele e pensando que habilidades e competências a 
gente quer formar. E uma das coisas que eu tenho percebido é a entrada de gente nova na coordenação. Dá um gás, 
dá um ânimo, chacoalha o grupo de trabalho, que foi a entrada do C2, que é médico, médico de família, tem todo a 
bagagem prática e tem, também, um conhecimento relevante expressivo em termos de tecnologia. Isso ajuda muito. 
Porque ele tem um olhar em ambas as grandes áreas. Isso foi super benéfico pra gente a entrada de pessoas novas, 
que trouxeram novos protocolos, uma nova visão.  

C4 - Por exemplo, da parte de hardware. Por exemplo, 
da parte de tecnologias educacionais, layout, interface, 
melhorias de ferramentas. E essas reuniões 
científicas, dariam um norte pra nossas tomadas de 
decisões. (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Processo de 
trabalho 

C4 - E, com base nisso, desenhar o curso e eu 
percebo que, ao longo dos anos, nada é desenhado 
pensando no aluno, pensando no perfil dele e 
pensando que habilidades e competências a gente 
quer formar (N) 

N 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Metodologias Ativas   

C4 - A gente tem que tirar esse aluno da passividade. 
E introduzir tecnologias educacionais, ter recursos 
pedagógicos, estratégias de navegação inteligente e 
que em cada momento estratégico e oportuno, ele é 
desafiado, ele é estimulado a pensar e tomar 
decisões, com base no que a gente apresenta pra ele. 
(N) 

N 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Educação Permanente 
Formação do 
Aluno 

C4: É. Em relação a... De uma maneira geral, eu traria um pouco... Um pouco, não, bastante atividades interativas, tá? 
O aluno tem que ser desafiado, ele tem que se sentir numa situação simulada. O mais próximo da realidade possível. E 
trazer desafios, trazer tomadas de decisões que façam ele pensar. Isso de uma maneira geral. Games, simulações, 
estudos de caso simulados. E sempre quando você trouxer algo passível, como por exemplo, um vídeo, uma vídeo-aula, 
um tutorial, uma entrevista gravada, num dado momento estratégico, para e faz um quizz, por exemplo. Ele tá seguindo 
no caminho do vídeo, do tutorial, em momentos estratégicos, você dá uma pausa: "Agora é hora de refletir. Agora é hora 
de tomar uma decisão." E você mune esse aluno de embasamento, de toda a natureza, dá infográfico, dá foto, dá 
estatística, dá depoimentos, dá uma aula, dá uma leitura e, em momentos estratégicos, você dá um desafio pra ele 
pensar. Ele se sente mais motivado, ele se sente parte corresponsável, parte do seu processo de ensino-aprendizagem. 
Ele se sente responsável. Agora, do PI especificamente, o trabalho 90% foi da M1. Eu ajudei com as ideias e mesmo 
com as ideias, a M1 fez um trabalho super legal de entender a necessidade dos alunos, as dificuldades e o que a gente 

C4 - Um pouco, não, bastante atividades 
interativas[...]E trazer desafios, trazer tomadas de 
decisões que façam ele pensar. Isso de uma maneira 
geral. Games, simulações, estudos de caso 
simulados.[...]E você mune esse aluno de 
embasamento, de toda a natureza, dá infográfico, dá 
foto, dá estatística, dá depoimentos, dá uma aula, dá 
uma leitura e, em momentos estratégicos, você dá um 
desafio pra ele pensar. Ele se sente mais motivado, 
ele se sente parte corresponsável, parte do seu 
processo de ensino-aprendizagem. (N) 

N 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Educação Permanente 
Formação do 
Aluno 



continuação   A P Ê N D I C E   G 

 

precisava facilitar a vida dele nesse processo. Porque... O que que a gente fez? Antes de começar a ferramenta, eu falei 
pra M1: "M1, a gente quer formar um pesquisador? A gente quer formar um cientista?" Não. A gente quer facilitar a vida 
dele na prática. A gente quer facilitar com que ele tenha um olhar diferenciado, crítico do seu local de trabalho. Então a 
gente focou a ferramenta nesses aspectos. E a M1 incorporou tão bem a teoria da ferramenta no propósito educacional 
que a gente queria alcançar, que ela mesmo trazia ideias pra mim. "C4, e se a gente fizesse isso?" "Nossa, M1, que 
ideia fantástica." Então, assim, ela não só desenvolveu a ferramenta, como ela trouxe ideias que não passava pela 
minha cabeça. Porque ela incorporou, de fato, a tecnologia aos propósitos educacionais do TCC. Então, uma das ideias 
super legais que a M1 trouxe, foi que no andar da carruagem, quando cê tava lá no final de um curso ou no meio do 
curso e o tutor, com tantos alunos pra corrigir, e olhava pro TCC e falava "Mas qual que foi a pergunta? Qual foi o 
problema que suscitou essas ações?" Pra ele resgatar... Porque a ferramenta, ela traz os capítulos metodológicos. Mas 
ela não trazia o problema em si que suscitou a criação e a identificação dessas ações. Então pra ele recuperar essa 
tarefa lá no começo do curso, era difícil e, muitas vezes, ele se perdia. Porque ele queria amarrar as ações com o 
problema. Ela falou: "C4, por que que a gente não introduz um campo problema?" Nossa, achei isso espetacular. Agora, 
fica claro pros tutores, depois que ele lê vinte TCCs, fica claro pra ele que aluno, pra identificar determinadas ações, 
escolheu um problema ou outro. Pro tutor, isso foi uma mão na roda. E para o aluno, ele sente que o TCC tá pronto 
quando ele olha os campos. O TCC tá pronto, só falta preencher. Então todas as características que a M1 bolou na 
ferramenta, tá sendo muito bem pensadas. Ela é, elas não são feitas de forma aleatória. Isso eu considero um 
desenvolvimento com planejamento, com estudo e sempre trazendo as dificuldades, o que a gente poderia facilitar tanto 
pro tutor, quanto pro aluno. Agora, eu concordo com o C1, tem que facilitar a vida do aluno em termos de formatação 
ABNT, que é exigência da Rede UNA-SUS, e a correção ortográfica.  

C4 - "[...] A gente quer facilitar a vida dele na prática. A 
gente quer facilitar com que ele tenha um olhar 
diferenciado, crítico do seu local de trabalho. Então a 
gente focou a ferramenta (PI) nesses aspectos." (F) 

F 
Recursos 
Tecnológicos 

Ferramenta de 
desenvolvimento do 
Projeto de Intervenção 

  

C4 - tem que facilitar a vida do aluno em termos de 
formatação ABNT, que é exigência da Rede UNA-
SUS[...] (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Formatação  
automática de 
Referências 
Bibliográficas 

C4 - [...]e a correção ortográfica. (N) N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Corretor 
ortográfico e 
tradutor para 
língua 
portuguesa 

C2: Eu queria pegar a fala da C4 e se o foco é a questão tecnológica, eu acho que a gente poderia pensar numa 
fronteira mesmo, a ser ultrapassada. A gente tá falando aqui, todos já passaram, de uma certa forma, que a gente 
precisa deslocar uma lógica mais imersiva e menos passiva. Tentar jogar pra dentro da plataforma metodologias ativas 
que coloquem o aluno a um deslocamento que não é natural em sala de aula e quando ele vai pra plataforma EaD e ele 
encontra a mesma ideia ali, a tendência dele é fazer isso que a C4 falou mesmo, se colocar numa situação passiva e aí 
ele aprende a manejar as ferramentas pra falar o que o tutor gostaria de ouvir e aí com isso ele vai barrigando o curso. 
Acho que existem coisas que a gente pode fazer. Acho que a ferramenta do PI, que foi apresentada e foi concluída pela 
M1, ela nos ajuda demais nesse processo. Agora, a significação desse processo por dentro da especialização, usando a 
plataforma, precisa tá integrada com a política que o curso tá instituído. Acho que o curso, ele faz parte de uma política 
de saúde que é o Programa Mais Médicos, hoje. Que tem uma série de outros apoios. Esses apoios que são 
presenciais, eles conseguem dar um elemento vivo pra essa cena, que eu acho que precisa, precisa tá posto nessa 
equação. Mas voltando pra lógica das ferramentas mais duras, de sistema. Eu acho que quando a gente fala de 
modelos cognitivos, eu acho que é natural que a gente pense em coisas muito estruturadas. Se a gente falar: "Não. Nós 
vamos fazer um negócio super elaborado..." E aí eu concordo com a C4 a necessidade de um planejamento 
estruturado. Mas acho que a gente precisa conseguir pensar numa maneira de uma universidade mesmo. As pessoas 
precisam pensar atores que poderiam usar desse campo pra nos ajudar no desenvolvimento que nossa equipe técnica, 
por limitação de pessoas, de tempo, de capacidades, eventualmente, não tem condições de desenvolver. Porque, 
eventualmente, em projetos de pesquisa poderia surgir. Essa coisa dos algoritmos e análise de grandes movimentos e 
tudo, de Big Data traz pra esse processo. Acho que a questão das competências, habilidades e atitudes esperadas. 
Nesse curso de especialização, elas precisam tá, de uma certa forma, mapeadas previamente. Só que a gente, 
também, precisa tá aberto porque a gente vai partir de um pressuposto teórico desse lugar chamado de competência de 
mudar de atitude. O que é real, a gente só vai perceber quando a gente perceber o aluno de fato. Quando ele começar 
a acessar. Então, se a gente conseguir traçar e não existe uma personalidade, um único perfil de aluno. Existem vários 
perfis de alunos. Nós temos médicos brasileiros, nós temos médicos cubanos, nós temos médicos de outras 
nacionalidades, que têm processos formativos diversos. E, com certeza, a ancoragem que funciona pra um, não 
necessariamente vai funcionar pro outro. Então, pensando no que existe hoje de adaptação, de customização de 
ferramentas, nessa própria lógica de machine learning, se a gente conseguir ter vários perfis e a plataforma for 
construindo determinados caminhos, trajetórias possíveis, gamificadas, simuladas e etc, acho que seria uma ideia de 
imagem-objeto perfeita pro curso. Porque você vai trazendo a pessoa na espiral do conhecimento dela, do saber dela. 
Transformo a plataforma passiva numa plataforma de educação permanente. Como a gente chega nisso? Eu acho que 
a gente precisa começar construir isso que a C4 falou. Qual a nossa imagem de futuro? Que que a gente pensa? O que 

C2 - Tentar jogar pra dentro da plataforma 
metodologias ativas que coloquem o aluno a um 
deslocamento que não é natural em sala de aula[...] 
(N) 
 

N 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Metodologias Ativas  

C2 - Essa coisa dos algoritmos e análise de grandes 
movimentos e tudo, de Big Data traz pra esse 
processo. Acho que a questão das competências, 
habilidades e atitudes esperadas,  (N) 
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Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Big Data 

C2 -  pensando no que existe hoje de adaptação, de 
customização de ferramentas, nessa própria lógica de 
machine learning, se a gente conseguir ter vários 
perfis e a plataforma for construindo determinados 
caminhos, trajetórias possíveis, gamificadas, 
simuladas e etc, acho que seria uma ideia de imagem-
objeto perfeita pro curso. (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 
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desenvolvimento de 
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Big Data - 
machine 
learning 

C2 - Porque você vai trazendo a pessoa na espiral do 
conhecimento dela, do saber dela. Transformo a 
plataforma passiva numa plataforma de educação 
permanente (N). 
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que a gente precisa pra chegar até aqui? A gente precisa disso, disso e disso. Então vamos começar dar o passo-a-
passo, vamos trazer o que que a literatura diz, vamos trazer outras experiências, vamos trazer os diferentes saberes e a 
gente vai construindo um caminho sempre dialogado com o foco no aluno. Acho que tecnologia tem. Acho que a gente 
tem que saber eles múltiplos na mesa. Muita vontade, porque acho que isso que a C4 traz, a gente vai fazendo. A 
fazeção é de quem tá com vontade de fazer. Tá com a corda no pescoço pra entregar. Então, acho que parar, conseguir 
construir, fazer isso nessa perspectiva, acho que é caminho que a gente tem que investir, mesmo. 

C4: O C2 falou uma coisa muito importante, que é a EaD inteligente, construída de forma inteligente, ela consegue 
contemplar os diferentes perfis. Porque numa EaD, a gente tem que considerar que tem diferentes formações, 
diferentes estilos de aprendizagem, diferentes times de ensino. Eu tenho um time, você tem outro. Eu leio devagar, você 
lê rápido. E quando você constrói... E é justamente as tecnologias que vão trazer isso. Essa dinâmica, pra você 
contemplar todos os tipos de perfis.  

C4 - [...] é a EaD inteligente, construída de forma 
inteligente, ela consegue contemplar os diferentes 
perfis. Porque numa EaD, a gente tem que considerar 
que tem diferentes formações, diferentes estilos de 
aprendizagem, diferentes times de ensino. (N) 

N 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Pesquisa e  
Formação do 
Aluno 

C2: tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de assistir, tem gente que gosta de fazer gaminho. Se você tiver 
um algoritmo capaz de perceber estes padrões de comportamento durante o processo, você vai direcionando ele pras 
diferentes ofertas que já estão na plataforma, pra que ele chegue no mesmo objetivo girando a espiral dele ou o arco 
dele, de acordo com o perfil dele. 

C2 - Se você tiver um algoritmo capaz de perceber 
estes padrões de comportamento durante o processo, 
você vai direcionando ele pras diferentes ofertas que 
já estão na plataforma, pra que ele chegue no mesmo 
objetivo girando a espiral dele ou o arco dele, de 
acordo com o perfil dele. (N) 
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C1: Agora, a gente lá na plataforma. Eu acho que, assim, eu iniciei, nas três primeiras ofertas, eu era tutor, na segunda 
oferta, eu já estava cansado do modelo, porque fica enfadonho. A discussão, ela fica enfadonha. E desde o primeiro 
ano que eu tô aqui, eu foco que eu acho que a gente devia focar um pouco mais, até por causa do objetivo do curso, 
mesmo, que é formar um profissional mais crítico no território e realidade local dele e fazer a diferença na assistência. E 
eu acho que eu sempre coloquei que eu acho que atividades de dispersão focando mais o aluno com o olhar da sua 
realidade local e conseguir fazer a diferença mesmo. E a gente tem ferramenta disso. A gente só utiliza na ambientação. 
A gente só utiliza no exercício de ambientação, ferramenta de tarefa. Podia ser uma ferramenta utilizada pra atividades 
de dispersão. Fazer uma busca da realidade local, fazer um estudo de população do seu território local. Eu acho que, 
talvez, fosse uma outra coisa que a gente devesse utilizar sem precisar lançar mão desse recurso a não ser mesmo 
como estratégia pedagógica, no fórum, determinado lugar que não se faz fórum, se faz atividade de imersão pro 
território, traz de volta aqui. Só que por um outro lado, eu acho a ferramenta que a gente disponibiliza, é uma ferramenta 
chatinha. Talvez fosse uma coisa que se a gente fizesse na lógica que vocês construíram para o PI, ficasse uma coisa 
muito mais legal de se fazer, sabe estruturar com campos, onde a gente delineava as estratégias de aprendizagem com 
a coordenação pedagógica. E o processo num determinando momento com uma cara muito mais agradável ali. O 
produto dessa imersão no território nesse ambiente. Acho que isso quebraria já um pouco, também, essa questão do 
fórum, fórum, fórum. É chato demais. Chega um determinado momento que se esgota. Esgota demais. E aí é legal 
quando a gente tem já um grupo grande porque no início a gente... Eu fui tutor umas três ofertas seguidas. Isso é causa 
de burnout. [todos dão risada] Mas é. Então, assim, é legal quando eles tão procurando. A hora que você vê as 
variáveis. Pula de um quadradinho vai pra próxima. Vai pra outra.  Isso dá um refresco. Porque o modelo, ele é muito 
cansativo. E se a gente utilizasse um pouquinho mais de atividades de dispersão, entre um fórum e outro, acho que isso 
já aliviaria e a gente tem pernas pra isso. Só que é chatinho. Envio de tarefa no moodle talvez se tivesse um ambiente 
apropriado, pra receber essa tarefa de dispersão do aluno, ficaria bem legal. Mais ou menos do modo que vocês fizeram 
pra PI mesmo.  

C1 - [...] eu acho que atividades de dispersão focando 
mais o aluno com o olhar da sua realidade local e 
conseguir fazer a diferença mesmo.[...]Podia ser uma 
ferramenta utilizada pra atividades de dispersão. Fazer 
uma busca da realidade local, fazer um estudo de 
população do seu território local.[...]Envio de tarefa no 
moodle talvez se tivesse um ambiente apropriado, pra 
receber essa tarefa de dispersão do aluno, ficaria bem 
legal.[...]  (N) 
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Aluno 

C4: E a única forma de você fazer o fórum virar um elemento gostoso, que o aluno possa aproveitar de fato, é a 
performance do tutor. A alma do fórum, a alma do curso é o tutor. Mas a alma do fórum, especialmente, é o 
desempenho do tutor. Se o tutor não faz um bate bola dinâmico, interativo, desafiador, cai numa mesmice muito chata, 
para o tutor e para os alunos. E ele é a chave pra você evitar o plágio. E não é nem caçando, ele não tem que ir atrás. 
Não é um passo que, depois que acontece, ele tem que ir caçar os plágios. É antes. O desempenho dele tem que ser 
tão dinâmico, tão esperto, tão técnico. Porque isso é técnica. Que ele evita o plágio justamente pela técnica. E aí a 
gente pra... E a gente sabe que a gente precisa de muitos tutores. A gente não tem tempo de treinar um tutor pra esse 
tipo de atividade. Mas eu acho que uma tecnologia, um recurso tecnológico inteligente, pra formar o tutor, uma semana, 
duas semanas antes, que treine, que ele se sinta aluno uma vez na vida. Que treine esse tutor pra ter uma performance 
inteligente, dinâmica nos fóruns. Porque, muitas vezes, a gente vai ter que recorrer ao fórum. Já que tem o fórum, que é 
a única opção no momento. Então vamos trazer esse momento mais dinâmico, mais gostoso, prazeroso pros alunos.  

C4 - Mas a alma do fórum, especialmente, é o 
desempenho do tutor. Se o tutor não faz um bate bola 
dinâmico, interativo, desafiador, cai numa mesmice 
muito chata, para o tutor e para os alunos. E ele é a 
chave pra você evitar o plágio.[...]Mas eu acho que 
uma tecnologia, um recurso tecnológico inteligente, 
pra formar o tutor, uma semana, duas semanas antes, 
que treine, que ele se sinta aluno uma vez na vida. 
Que treine esse tutor pra ter uma performance 
inteligente, dinâmica nos fóruns.  (N) 
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C3: Usando um chatbot ou coisa assim. É até meio triste falar isso. Mas, enfim, pelo menos o computador vai ter 
algumas coisas, um padrão que ele já vai colocar, ele já vai levantar aquele caso, no fórum, pro pessoal poder 
responder. Isso tudo, mesmo o chatbot ou pensar no fórum. Não sei. Não conheço, nunca vi esse tipo de tecnologia. 
Mas um chatbot que fosse num fórum. Não num chatbot porque o chatbot é um pra um. 

C3 - Usando um chatbot ou coisa assim. Mas, enfim, 
pelo menos o computador vai ter algumas coisas, um 
padrão que ele já vai colocar, ele já vai levantar aquele 
caso, no fórum, pro pessoal poder responder.  (N) 

N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Chatbot 

C3: colocar um chatbot num fórum.  C3 - colocar um chatbot num fórum.  (N) N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Chatbot 

C2: Deve ter porque no facebook tem. Esses robôs, né? 
C2 - Deve ter porque no facebook tem. Esses robôs, 
né? (N) 
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C3: implementa um chatbot..., verdade. C3 - implementa um chatbot... (N) N 
Recursos 
Tecnológicos 

Pesquisa e 
desenvolvimento de 
soluções tecnológicas 

Chatbot 

C5: Eu queria colocar uma questão que tem a ver com o trabalho da M1, que é a questão de monitoramento da 
participação dos alunos e da avaliação, principalmente notas. Acho que a gestão escolar desses cursos EaD, ela ainda 
é muito precária. Assim, a gente tem um parâmetro dos cursos presenciais antigos.  Que eram totalmente diferentes. E 
eu acho que, o C3 tá aqui e ele também pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que na nossa experiência, isso 
demanda um tempo enorme dos tutores, e depois um retrabalho de coordenação pra verificar isso. A C4 estava falando 
de coisas que nunca foram ditas na reunião... Isso é uma das coisas. É que incomoda muito, porque demanda um 
tempo enorme. A gente tem uma demanda antiga aqui de colocar no moodle a gestão de notas. Nós nunca 
conseguimos fazer isso. Eu converso com os professores de outras universidades, onde isso é feito com tranquilidade. 
E, aqui, eu não sei porque tem um impedimento. No curso da UAB, mais recentemente, a gente conseguiu uma 
ferramenta, que é uma importação de excel, mais ou menos. Melhorou um pouco, mas eu acho que, depois de tantos 
anos de trabalho, a gente ainda fazer essa gestão de notas e de participação fora do moodle, importar no moodle e o 
tutor incorre em erros. E o aluno não consegue consultar e desconfigura na hora de consultar. E consulta uma coisa e, 
depois, no histórico vem outra. Recentemente a gente teve problema com isso. Porque eu nem sei como é que é esse 
caminho de dentro aqui do moodle pra PROEC, mas eu sei que tem problemas. Então, tudo isso é muito demorado. A 
única coisa que a gente conseguiu avançar é a declaração de matrícula. Que o aluno clica lá e acessa. Mas acho que 
toda essa sala aí de secretaria dos nossos cursos, ela precisa ser aperfeiçoada e muito. Porque eu acho que isso 
facilitaria demais. Falando do próprio trabalho da M1, que eu vejo nas madrugadas, no final de semana. E dá pena 
domingão de manhã, assim, antes de ir pro Ibirapuera, sei lá, dá uma olhadinha nos e-mails, tá lá: M1. Falo "Coitada da 
M1." Gente, porque se vê que é a hora que ela tem pra fazer isso. 

 
C5 - [...] A gente tem uma demanda antiga aqui de 
colocar no moodle a gestão de notas (com o sistema 
da Universidade). Nós nunca conseguimos fazer isso. 
Eu converso com os professores de outras 
universidades, onde isso é feito com tranquilidade. (D) 
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C6: Bom, eu fui aluno de uma... A gente tá na 7ª turma. Contando UAB e UNA-SUS. Eu fui aluno da primeira, tutor em 
três turmas e coordenação de tutoria em mais três. Acompanhei esse processo. Então, assim, acho que uma coisa em 
relação a... Mesmo as ferramentas e o design do curso, em si, eu acho que teve muita evolução. A gente conseguiu 
avançar em algumas questões específicas em cada curso. A gente está num momento que a gente conseguiu avançar 
muito no designer dele, mas a gente não conseguiu avançar nas ferramentas de avaliação. A gente não tem uma 
potencialidade ainda em relação a que tipo de game fazer. A gente tem a parte do conteúdo e da teoria como um caso 
complexo. E a gente não consegue colocar isso numa forma que seja interessante. Até então a gente sabe desse 
dimensionamento da equipe. Eu acho que é o primeiro ponto, assim, a gente entende isso. Por vezes a gente tem 
vontade de criar e tal e a gente sabe da correria da equipe. A M1, no começo desses cursos, ela foi apoio total pra 
gente. A gente conversava, pelo menos, três, quatro vezes por dia, pra discutir alguma coisa. E a gente entende isso, 
mas a gente acha que tem muito a avançar nessas ferramentas. E a gente precisa criar uma forma de avançar nisso. 
Agora, com o processo, eu acho que a gente ter criado um curso de formação de tutores. A gente ter buscado formas de 
capacitar, mesmo os tutores com essas ferramentas, ou com monitoramento de notas, com frequência e desempenho. 
Acho que o fato de ter tido reuniões, tanto pra mudar estratégia, essas reuniões quinzenais que a gente faz... Tanto pra 
mudar estratégia ou rever algum processo que seja interessante, eu acho que fez muita diferença pro curso. E, assim, 
eu sou, eu gosto dessa ferramenta, criada fora do moodle, mas eu sei que o ideal seria ali dentro do moodle. Ou que 
essa ferramenta conversasse com o moodle. Porque o tutor vai ter que dar uma nota na tarefa específica e, depois, ele 
tem que exportar pro monitoramento. Pra mim, é interessante que eu consigo avaliar erros e tudo mais. Mas é um 
trabalho, um trabalho que muitas vezes, se tivesse uma ferramenta pra conseguir ser mais automatizado, seria 

C6 - [...]Acho que o fato de ter tido reuniões, tanto pra 
mudar estratégia, essas reuniões quinzenais que a 
gente faz... Tanto pra mudar estratégia ou rever algum 
processo que seja interessante, eu acho que fez muita 
diferença pro curso[...] (F) 

F 
Processo de Ensino 
e Aprendizagem 

Educação Permanente 
Formação do 
Tutor 

C6 - [...] mas a gente não conseguiu avançar nas 
ferramentas de avaliação. (N) 
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C6 - E também você falou essas ferramentas de traçar 
o perfil desses alunos. Eu sinto falta, um pouco, da 
gente... A gente tem, tem criado formulários pra tentar 
entender esse perfil desse aluno. A gente usa, às 
vezes, alguma planilha da gestão... Mas eu acho que 
a gente podia ter alguma coisa que fosse mais visual 
em relação a esses perfis. Pensar em alguma coisa 
ali[...] (N) 
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continuação   A P Ê N D I C E   G 

 

interessante. Agora, em relação... ao nosso curso ainda nesse conteúdo fórum-tarefa. E a gente sempre atualizando 
textos... Acho que pelo tempo, também, a equipe de, a equipe ficou menor, o recurso diminuiu no UNA-SUS, então a 
gente tá tendo que lidar mais com atualizar textos do que com criar coisas novas, ter uma equipe pra criar e tudo mais. 
Então, eu tenho visto muito em relação a esse subdimensionamento mesmo de uma equipe de tecnologias. Acho que a 
gente precisa resolver isso pra gente começar a conversar e criar aí esses... Se é que eu tô entendendo que é isso 
mesmo. Acho que é isso. E também você falou essas ferramentas de traçar o perfil desses alunos. Eu sinto falta, um 
pouco, da gente... A gente tem, tem criado formulários pra tentar entender esse perfil desse aluno. A gente usa, às 
vezes, alguma planilha da gestão, mas eu acho que a gente podia ter alguma coisa que fosse mais visual. Em relação a 
esses perfis, pensar em alguma coisa ali. E, também, essas configurações específicas de fórum, de tá... A gente estava 
tentando, no curso passado, fazer um fórum que o aluno avaliasse o outro. Trouxesse um gabarito pro aluno, e um 
aluno pudesse avaliar o outro. E a gente não conseguiu. A gente teve um problema na configuração pra fazer com que 
isso acontecesse. Então... E tempo, também, pra sentar e conversar e juntar equipe e ver de que forma a gente pode 
fazer isso. Acho que é um pouco isso. Mas eu tenho, o meu olhar, assim, é de uma evolução. A gente vai evoluindo, 
pensando nas turmas e tem esse processo de evolução. Muita coisa pra fazer, mas processo evolutivo.  

C6 -  E, assim, eu sou, eu gosto dessa ferramenta, 
criada fora do moodle, mas eu sei que o ideal seria ali 
dentro do moodle. Ou que essa ferramenta 
conversasse com o moodle. Porque o tutor vai ter que 
dar uma nota na tarefa específica e, depois, ele tem 
que exportar pro monitoramento.  (D) 
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C6 - E, também, essas configurações específicas de 
fórum, de tá... A gente tava tentando, no curso 
passado, fazer um fórum que o aluno avaliasse o outro 
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C6 -  A gente não tem uma potencialidade ainda em 
relação a que tipo de game fazer [...] a gente não 
consegue colocar isso numa forma que seja 
interessante. (D) 
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C3: A gente falando de coisas super sofisticada e uma coisa administrativa, simples, que é a integração do moodle 
Proec a gente não consegue fazer.  

C3 – [...]e uma coisa administrativa, simples, que é a 
integração do moodle Proec  (D) 
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