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RESUMO

Este estudo tem como tema “Uma Reflexão sobre o Processo Avaliativo no Ensino
Superior à luz do Curso de História da Universidade Tiradentes”. A Educação a
Distância é uma modalidade de ensino que se fundamenta na produção de conhecimento
mediada por ferramentas tecnológicas. A pesquisa teve como objetivo geral analisar a
concepção de avaliação bem como as ferramentas e procedimentos avaliativos dos
Cursos de Graduação a Distância da Unit. A metodologia utilizada foi a Pesquisa
Bibliográfica realizada para produção de referencial teórico a respeito dos conceitos e
funções da avaliação, destacando o que se tem defendido e aplicado na educação a
distância e a Pesquisa Documental realizada no acervo da Unit para analisar a concepção
de avaliação e os procedimentos avaliativos utilizados nos cursos de graduação.
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ABSTRACT

This study has as its theme "A Reflection on the evaluation process in higher education in light of the Course of History,
University Tiradentes." Distance education is a form ofteaching that is grounded in knowledge mediated by
technologicaltools. The research aimed at analyzing the design and evaluation tools and evaluation procedures of the
undergraduate courses the Distance Unit. The methodology used was literature search was undertaken to produceabout the
theoretical concepts and functions of assessment, highlighting what has beenadvocated and applied in distance education
Research and Documentation Unit of the achievements made &8203;&8203;to analyze the design and evaluation procedures
used in undergraduate.

KEYWORDS: Distance Education, Evaluation, University Tiradentes.

INTRODUÇÃO

Este estudo tem como tema “Uma Reflexão sobre o Processo Avaliativo no Ensino
Superior à luz do Curso de História da Universidade Tiradentes”. A Educação à distância
é uma modalidade de ensino que permite que a apropriação do conhecimento ocorra por
meio de ferramentas tecnológicas, onde a informática e as redes de comunicação são
instrumentos de mediação nesse processo. Assim, a rede mundial de computadores pode
apoiar formas inovadoras de ensinar, aprender e avaliar, tornando-se uma aliada na
reestruturação do ambiente de ensino e de aprendizagem.

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a concepção de avaliação bem como as
ferramentas e procedimentos avaliativos dos Cursos de Graduação a Distância da Unit.
Os objetivos específicos foram: apresentar os instrumentos de avaliação aplicados nos
cursos de graduação em Ead, tomando como referência o Curso de História da Unit; e
caracterizar o processo avaliativo desenvolvido através do ambiente virtual de
aprendizagem (AVA), do estudo dirigido e das provas presenciais.

Assim, este trabalho é resultado de uma Pesquisa Bibliográfica realizada para produção
de referencial teórico a respeito dos conceitos e funções da avaliação, destacando o que
se tem defendido e aplicado na educação a distância. Utilizou-se também a Pesquisa
Documental realizada no acervo da Unit para analisar a concepção de avaliação e os
procedimentos avaliativos utilizados nos cursos de graduação, tomando como referência
o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em História a Distância.
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Espera-se que este estudo possa contribuir para aprimorar o entendimento da Educação a
Distância e facilitar a compreensão do processo avaliativo desenvolvido a partir do uso
de ferramentas tecnológicas a distância e procedimentos didáticos presenciais.

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A sociedade contemporânea é caracterizada pelas constantes mudanças em todas as
esferas sociais. As transformações são cada vez maiores devido ao avanço científico e à
evolução das novas tecnologias. Estas influenciam o mundo do trabalho, as relações e
comunicações entre os sujeitos e todos os aspectos da educação.

Esse novo contexto é caracterizado pela crise de paradigma que estamos enfrentando
desde meados do século XX. Oliveira (2003, p. 23) citando Kunh (1991) define
paradigma como “realizações científicas, universalmente reconhecidas que, durante
algum tempo fornecem problemas e soluções modelares aos praticantes de uma ciência”.
Nesse sentido, quando um paradigma é questionado e não dá mais conta de explicar seus
fenômenos um outro paradigma se torna emergente, renovando atitudes, valores e
crenças.

Desde o século XIX a sociedade foi influenciada e ordenada pelos parâmetros da
racionalidade e pelo rigor científico, ou seja, pelo paradigma da modernidade ou da
racionalidade técnica. Esta prima pela separação entre sujeito e objeto, especialização do
conhecimento e visão de mundo fragmentada, valorizando a experimentação, o culto à
razão e o desprezo pela emoção. (OLIVEIRA, 2003).

Os avanços técnico-científicos ocasionados por esse modelo de ciência criaram uma crise
no próprio sistema e impulsionaram a emergência de um novo paradigma que é chamado
a dar explicações para as transformações vivenciadas pelos sujeitos no contexto atual,
denominado por muitos estudiosos como o paradigma da pós-modernidade.

Esse “novo” paradigma reveste-se de um caráter não somente científico, mas também
científico-social. Trata-se de um paradigma que busca a superação da fragmentação das
ciências e de seus efeitos para o homem e para a sociedade, “considera o mundo uma
rede de relações na qual tudo está relacionado com tudo, numa grande teia de relações e
conexões”. (OLIVEIRA, 2003, p. 29). Esse processo é ocasionado pela evolução das
tecnologias e pelas profundas transformações que elas provocam na vida atual.
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Nesse bojo, o sistema educacional vem sofrendo severas críticas devido a forte presença
da concepção tradicional, especialmente no trato ao aluno que é mantido como mero
espectador, simples receptor e copiador. Esse modelo educativo não é capaz de formar
profissionais e cidadãos para atender as necessidades da sociedade atual, pois as novas
demandas requerem sujeitos que tenham habilidades para lidar com as novas tecnologias,
que sejam criativos, autônomos, capazes de continuar aprendendo e se adaptem
facilmente aos novos cenários do mundo social e do trabalho.

Tendo em vista o atendimento a essa nova demanda é que vem crescendo o movimento
relacionado à Educação a Distância (Ead) não só no Brasil, mas em todo o mundo.

Essa modalidade de educação se reveste de imensa potencialidade, não como solução para todos os problemas,
mas cumprindo papel relevante como modalidade de educação do futuro, tanto nos países desenvolvidos como
naqueles em via de desenvolvimento. (OLIVEIRA, 2003, p. 34).

Pode-se fazer essa afirmação, pois a Ead quebra as barreiras de espaço e tempo através da utilização de diferentes
meios de comunicação, como material impresso, telefone, rádio, computador e internet, permitindo o acesso fácil
e rápido ao conhecimento assim como criando uma rede de interação entre os seus participantes.

Esse processo também modifica a concepção e as práticas de avaliação, pois esta deve envolver e considerar todo
o percurso de aprendizagem desenvolvido pelo aluno, isto é, ela visa que o educando construa sua trajetória de
forma autônoma e processual.

A educação a Distância é uma nova modalidade educativa, é uma alternativa pedagógica que não vem para
substituir a educação presencial, mas é fruto de uma série de determinações presentes no atual estágio de
desenvolvimento científico-tecnológico, econômico (das complexas forças produtivas), político, cultural,
midiático e educacional. (SÁ, 2001 apud BEILER; LAGE; MEDEIROS, 2003, p. 69).

Visando regulamentar a Educação a Distância, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),
Lei nº 9394/96, no seu artigo 80 atribui ao Poder Público o papel de “incentivar o desenvolvimento de programas
de ensino à distância em todos os níveis e modalidades, e de educação continuada”. A partir de então o Governo
Federal, através do Ministério da Educação, criou a Secretaria de Educação a Distância (Seed) que passou a
definir a política nacional de Educação a Distância no Brasil.

Apesar dos avanços legais e do crescente interesse pela Ead, especialmente pela expansão no ensino superior, ela
ainda é vista por muitos como uma atividade à margem do sistema educacional e apresentam críticas enfocando o
caráter supletivo por compensar as carências de oferta regular de ensino, outras sinalizam o baixo custo e a
qualidade duvidosa e outras enfatizam o aspecto tecnológico do ensino.

Contudo, é possível encontrarmos posições favoráveis à Ead, mostrando novas possibilidades de aprendizagem
que podem ser desencadeadas durante seu processo, especialmente após a inclusão das tecnologias digitais em
seu processo metodológico.
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A presença das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na Ead oferece aos alunos e professores
ferramentas que permitem a mediação da aprendizagem via computador. “As potencialidades pedagógicas das
TICs, na mediação pedagógica da Ead, tem como eixo a construção do saber a distância modificando-se assim o
paradigma que traz o conhecimento como estado e não como processo”. (OLIVEIRA, 2003, p. 36).

Nessa perspectiva, o conhecimento é resultado de uma produção coletiva e colaborativa que se dá por meio
interativo entre os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, rompendo com a perspectiva da
pedagogia tradicional, que tinha o aluno como elemento passivo e receptivo.

Assim, essa nova concepção torna alunos e professores parceiros e interlocutores na produção do conhecimento
através do processo de mediação. Esse processo é caracterizado pelo protagonismo dos sujeitos envolvidos no ato
educativo.

A modalidade de educação a distância se consolida a partir de uma diversidade de enfoque, concepções e práticas.
Contudo, Garcia Aretio (2001 apud BEILER; LAGE; MEDEIROS, 2003, p. 70-72) apresenta algumas
características comuns da educação a distância encontradas a partir de seu estudo comparativo entre diversas
instituições de ensino:

• Separação professor-aluno. Este aspecto é típico do ensino a distância, todavia os recursos tecnológicos
de comunicação síncrona e assíncrona favorecem a interação entre ambos, criando o que se tem
denominado de “presencialidade”.

• Utilização de meios técnicos. Os recursos técnicos garantem ao estudante o acesso à informação e à
cultura rompendo com as distâncias, eliminando obstáculos geográficos e temporais.

• Organização de apoio-tutoria. A instituição oferece apoio ao estudante através do trabalho de uma
equipe de profissionais que ofertam condições de aprendizagem. Objetivam incentivar o estudante,
motivar, guiar, co-participar, facilitar e avaliar a aprendizagem.

• Aprendizagem independente e flexível. O estudante é orientado para ‘aprender a aprender’ e ‘aprender a
fazer’, propiciando flexibilidade e autonomia com relação ao tempo, ao espaço, ritmo e método de
aprendizagem.

• Comunicação bidirecional. Existência de um sistema de comunicação de duas vias, ou seja, a
interatividade entre o professor e o aluno garantem o feedback durante o processo de aprendizagem.

• Enfoque tecnológico. A ação é apoiada em uma tecnologia que visa a planificação sistemática e rigorosa
de todo o processo da Ead, permitindo a retroalimentação e a solução de imprevistos.

• Comunicação massiva. Os modernos meios de comunicação e informação buscam eliminar as barreiras
de espaço-tempo, atingindo um grande número de estudantes dispersos geograficamente, suprindo a
não-presencialidade do professor em sala de aula.

• Procedimentos industriais. Presença da racionalização do processo, a divisão do trabalho e a produção
em massa. Esse enfoque pode ser superado a partir de uma proposta que valoriza o processo e não apenas o
produto.

Essas características demarcam a Educação a Distância e apontam os diversos recursos e ações que estão
disponíveis na formatação dos cursos. Sendo assim, a Ead tem um desenho próprio, diferente da educação
presencial, e pode ser enfocada a partir da diversidade técnica e metodológica encontrada nos cursos de Ensino
Superior ofertados através de programas, projetos em Faculdades e Universidades.

Dentre os diversos aspectos que envolvem a Ead destaca-se neste estudo a avaliação da aprendizagem, pois
entende-se que é a partir desta, além de outros elementos, que pode-se analisar o processo e os resultados da
aprendizagem adquiridos pelos alunos de qualquer modalidade de educação.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: CONCEITOS E FUNÇÕES

Na literatura educacional é possível encontrar muitos conceitos referentes à avaliação
que vão variar conforme a concepção política e pedagógica de cada autor. Nesse sentido,
refletir sobre o que é avaliação, seus instrumentos e suas funções é um processo
complexo e deve ser feito por todo educador independente do nível e da modalidade
educacional em que atue.

A avaliação escolar analisada sob o ponto de vista histórico brasileiro representa o que se
entendia por educação e como esta se concretizou em cada fase do desenvolvimento
cultural. Assim, durante o período Colonial, Imperial e início da República em que
prevaleceu os valores da Igreja Católica na educação, principalmente a tradição dos
jesuítas principais educadores da época, a avaliação se resumia à aplicação de testes e
exames para qualificar e classificar o aluno em fraco, regular ou bom a partir da
atribuição de notas e até premiações.

Apesar da existência de outras concepções, é muito comum encontrar ainda no contexto
atual quem defenda esse conceito tradicional de educação e de avaliação, que valoriza a
memorização e a repetição.

A partir das primeiras décadas do século XX o movimento da Escola Nova começa a
influenciar o meio educacional evidenciando “a importância da participação da criança,
do questionamento, da pesquisa, da experiência individual, valorizando a liberdade no
ato de ensinar-aprender e a ideia de ‘aprender-fazendo’.” (BERGER, 2011, p. 35).

Nessa nova concepção de educação surge a necessidade de contemplar na avaliação o
interesse, a assiduidade e a participação do aluno, propondo técnicas de avaliação como a
auto-avaliação e a observação.

A partir dos anos de 1960 e no período militar a influência norte-americana vai difundir
no ensino a concepção tecnicista de educação que defende a racionalização do trabalho
pedagógico e o uso de testes objetivos na educação. “Os testes objetivos eram
valorizados por favorecer a ‘avaliação’ do aluno de forma econômica e rápida, evitando a
subjetividade do professor nos resultados”. (BERGER, 2011, p. 36).

Em meados dos anos de 1980 a abertura política e a influência da pedagogia progressista

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/uma_reflexao_sobre_o_processo_avaliativo_no_ensino_superior_a_dis.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-15,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



consolidada na concepção pedagógica de Paulo Freire e Dermeval Saviani vão modificar
o papel da educação que passa a ser um elemento “capaz de gerar o novo, a educação
também contribui para a formação de um indivíduo crítico e transformador da sociedade”
(BERGER, 2011, p. 38). Nesse contexto, a avaliação passa a diversificar seus
instrumentos destacando o “portfólio, o diário, a prova contextualizada, os trabalhos de
pesquisa e a participação em debates, onde os alunos expõem suas ideias, ouve as dos
colegas e vai processando as informações, reelaborando o conhecimento” (p. 39).

Esta nova postura do educador frente à avaliação vai ser consolidada com a promulgação
da LDB, Lei 9394/96 onde é definida a avaliação contínua e cumulativa do desempenho
do aluno, devendo enfatizar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos
resultados ao longo do processo e não apenas o uso de provas finais.

Refletindo sobre as funções da avaliação Regina Cazaux Haydt (2008), apresenta três
modalidades: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa.

A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início de um curso, período letivo ou unidade de ensino, com a
intenção de constatar se os alunos apresentam ou não o domínio dos pré-requisitos necessários, isto é, se possuem
os conhecimentos e habilidades imprescindíveis para as novas aprendizagens. É também utilizada para
caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar suas possíveis causas, numa tentativa de saná-los.
(HAYDT, 2008, p. 16-17).

Nessa função a avaliação assume um papel de levantar informações a respeito dos conhecimentos prévios dos
alunos na tentativa de adequar o trabalho docente às reais condições e interesses dos alunos. É possível verificar
também se eles estão preparados ou não para adquirir novos conhecimentos e identificar as dificuldades que
poderão impedir a aprendizagem do que será ensinado ou elaborado.

Libâneo, ao refletir sobre a função diagnóstica da avaliação defende que ela “permite identificar progressos e
dificuldades dos alunos e a atuação do professor que, por sua vez, determinam modificações do processo de
ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos.” (2006, p. 197).

A avaliação formativa, com função de controle, é realizada durante todo o decorrer do período letivo, com o
intuito de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos, isto é, quais os resultados alcançados
durante o desenvolvimento das atividades. (HAYDT, 2008, p. 17).

Nesse sentido a avaliação formativa visa verificar se os objetivos propostos para a aprendizagem foram atingidos,
para que os alunos possam seguir adiante, ou seja, passar tranquilamente para a próxima etapa da aprendizagem.
“A avaliação formativa está ligada ao mecanismo de feedback, à medida que também permite ao professor
detectar e identificar deficiências na forma de ensinar” (p.17) e de aprender. Sendo assim, segundo Bloom citado
por Haydt (2008, p. 18) “a avaliação pode servir como meio de controle de qualidade, para assegurar que cada
ciclo novo de ensino-aprendizagem alcance resultados tão bons ou melhores que os anteriores”.
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A avaliação somativa, com função classificatória, realiza-se ao final de um curso, período letivo ou unidade de
ensino, e consiste em classificar os alunos de acordo com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos,
geralmente tendo em vista sua promoção de uma série para outra, ou de um grau para outro”. (HAYDT, 2008, p.
18).

Nessa função avaliativa o aluno vai ser promovido de acordo com o seu aproveitamento ou nível de
aprendizagem alcançado em seus estudos. Ela visa atribuir uma nota ou conceito ao final de um processo para
fins de promoção, podendo também gerar o fracasso quando o aluno não atinge a média estabelecida. Essa
concepção está relacionada à concepção tradicional de avaliação, pois valoriza apenas o resultado final deixando
de lado o processo e as possibilidades de intervenções para corrigir as dificuldades e falhas da aprendizagem do
aluno.

Um outro educador que reflete as questões da avaliação é Cipriano Carlos Luckesi. Pra ele a avaliação é vista
“como um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão.” (2006, p. 69).

Em relação ao juízo de qualidade ele o define como julgamento que o professor faz sobre o comportamento do
aluno a partir de um padrão ideal estabelecido anteriormente, e ao comparar esse resultado irá atribuir-lhe uma
qualidade de satisfatoriedade ou insatisfatoriedade. Em se tratando dos dados relevantes, Luckesi (2006)
esclarece que se referem às condutas manifestadas pelos alunos que devem ser comparadas com o padrão ideal,
ou seja, com as expectativas que se tem a alcançar.

E por fim, no tocante à tomada de decisão está relacionada ao que fazer com o aluno quando a sua aprendizagem
se manifesta de forma satisfatória ou não. Esse é o principal ponto desse processo, pois se a decisão se pautar
numa postura classificatória, o professor irá reprovar todos os alunos que não atingiram os objetivos propostos.
Sendo assim, essa decisão contribui para tornar a escola antidemocrática e excludente. Dessa forma, defende-se
que a tomada de decisão do educador leve em consideração a possibilidade de corrigir as falhas durante o
processo e não apenas realize um julgamento no final de cada etapa.

Essa nova postura frente à avaliação faz com que este elemento do processo pedagógico deixe de ser um
instrumento de classificação, seleção e exclusão social e se torne uma ferramenta que visa permitir a inclusão e a
construção coletiva de uma educação de qualidade para todos, inclusive favorecendo o processo avaliativo na ead.

Assim, na educação a distância professores e alunos passam a usufruir de diversas possibilidades de
aprendizagem, quando os meios eletrônicos de comunicação intermediam o processo de ensino e de
aprendizagem de forma colaborativa, utilizando-se de ferramentas como: e-mail, www, lista de discussão, fórum,
chat, provas, videoconferência e outras. Nesse contexto, a avaliação também se beneficia desses recursos
midiáticos à medida em que permite ao aluno organizar seus estudos, acompanhar e controlar seu processo de
aprendizagem e de avaliação.

A UNIVERSIDADE TIRADENTES E O PROCESSO AVALIATIVO DA
APRENDIZAGEM NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA
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A Educação a Distância deve ser compreendida como uma modalidade de se fazer
educação que facilita a democratização do conhecimento, pois permite que o sujeito da
aprendizagem organize seus estudos a partir de sua disponibilidade de tempo e de
ferramentas tecnológicas digitais.

Sendo assim, segundo Santos e Lima (2008), “a educação online é uma modalidade
educacional que utiliza as tecnologias digitais online para a composição da sala de aula
na internet, muitas vezes de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA)”.

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) permitem ao aluno de ead interatividade e
aprendizagem colaborativa, ou seja, ele utiliza os recursos tecnológicos para dialogar
com os outros sujeitos envolvidos como professores, tutores e colegas cursistas. Esse
processo se dá através de comunicação síncrona, em tempo real (chats, videoconferência)
e assíncrono, em tempos diferentes (fórum de discussão, lista, blog, webfólio). (SANTOS
E LIMA, 2008), servindo também como meio para se desenvolver o processo avaliativo
do aluno.

Na ead a maioria das atividades educacionais ocorrem de forma assíncrona, ou seja, sem
a presença física e simultânea de professores e alunos, transformando a sala de aula em
um espaço “virtual” ou “online”. Muitos projetos de ead incorporam o aprendizado
cooperativo, projetos colaborativos e a interatividade entre grupos de alunos e utilizam
esses processos como instrumentais de avaliação da aprendizagem. Assim, todas as
inovações realizadas no processo de ensinar e aprender utilizando ferramentas
tecnológicas acabam influenciando também as práticas avaliativas na ead.

Diante desse novo desenho metodológico que se realiza a ead é preciso refletir a respeito
da avaliação, questionando como ela ocorre, quais os instrumentos utilizados, quais os
indicadores de qualidade e outros. Há uma defesa de que todos os sujeitos envolvidos no
processo podem contribuir com suas experiências para aprimorar o processo de avaliação
e refletir sobre os resultados obtidos. Para compreender como esse processo ocorre,
buscou-se estudar a proposta apresentada para os cursos de Graduação em Ead da
Universidade Tiradentes.

A Universidade Tiradentes iniciou sua história com o Colégio Tiradentes em 1962,
ofertando o que hoje chamamos de Ensino Fundamental e Médio. Em 1972 o MEC
autorizou a oferta dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Administração e
Ciências Econômicas e passou a chamar-se Faculdades Integradas Tiradentes (FIT’S).
Em 1994 a FIT’S foi reconhecida pelo MEC como Universidade Tiradentes – UNIT.
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Mas foi a partir de 2000 que a UNIT passou a ofertar Educação a Distância dispondo de
cursos de graduação, de extensão e disciplinas nos cursos presenciais. (UNIT, 2010).

Visando qualificar profissionais do interior de Sergipe a UNIT firmou convênios com as
Prefeituras Municipais do Estado e vem implantando desde 2004 Pólos de Educação a
Distância, ou seja, Pólo de Apoio Presencial, em diversas cidades sergipanas, inclusive
em Umbaúba.

O Pólo de Umbaúba oferta atualmente os cursos de licenciatura em Pedagogia, Letras
Português/Espanhol e História, bacharelado em Serviço Social e tecnológicos em
Segurança no Trabalho e Gestão Pública, atendendo um total de 479 alunos. Oferta
também o curso de Pós-Graduação a distância denominado “Docência e Tutoria em
Ead”. O Pólo de Umbaúba conta com 01 gestora, 01 agente administrativo, 01 executora
de serviços básicos e 10 tutores.

Os cursos funcionam na modalidade semipresencial, tendo um encontro semanal de
presença obrigatória para o aluno de cada curso. As aulas funcionam de segunda-feira a
sábado, sendo que é na sexta-feira que ocorre os encontros presenciais quinzenais da
Pós-Graduação.

Visando compreender como se dá o processo avaliativo na Unit/Ead escolheu-se para
este estudo analisar o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em História
–Educação a Distância, cabendo informar que todos os cursos têm esse documento, onde
é retratado o mesmo processo avaliativo. A escolha do referido curso se deu devido ser o
único curso de licenciatura que a tutora e produtora deste artigo não atuou como tutora, o
que pode insentar de aspectos subjetivos.

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em História – Educação a
Distância (UNIT, 2010, p.19), “o curso de Licenciatura em História na modalidade EAD,
está em consonância com o que prevê a Resolução CONSAD nº 004/04”, que o
regulamenta. O curso de História tem a carga horária de 2.840 horas, com duração de seis
semestre letivos, ou seja, três anos. O objetivo geral do curso de História em EAD da
Unit é:

Formar professores de História com habilidades e competências para atuarem no ensino fundamental e médio,
permitindo ao longo de sua formação conhecer a realidade da educação local, estadual e nacional e, dentro do
processo de articulação ensino-pesquisa-extensão experimentar e avaliar métodos e técnicas traduzidos pela
reflexão-ação, que contribuam para a formação de cidadãos responsáveis, éticos, reflexivos, criativos, críticos e
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comprometidos com os problemas sociais, contribuindo desta forma para uma prática educativa transformadora.
(UNIT, 2010, p. 25).

O curso de História assim como os outros cursos da Unit em ead adotam uma metodologia que “visa a utilização
de recursos tecnológicos por entender que o ato de aprender é possível de acontecer em lugares que não estejam
apenas vinculados a sala de aula” (UNIT, 2010, p. 41).

A materialização desta concepção se dá a partir do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) “que é o setor
responsável pela coordenação administrativa e didático-pedagógica dos cursos a distância (...)” (p.41).

A estrutura organizacional do NEAD conta com os Pólos de Apoio Presencial. Os mesmos têm objetivo de servir
de espaço para a execução das atividades presenciais.

A metodologia adotada para os cursos de graduação da Unit, na modalidade a distância, é semipresencial e está
apoiada na utilização de mídias complementares entre si. Assim, o aluno deve ir uma vez por semana, em dia
fixado pela Unit, ao Pólo de Apoio Presencial para assistir as aulas via satélite (videoconferência) onde ocorre a
interação com o docente das disciplinas e participa dos encontros de tutoria, quando o aluno realiza o estudo
dirigido e as avaliações presenciais, conforme calendário da cada curso.

Para cumprir a carga horária a distância o aluno realiza os estudos e atividades do material impresso e no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). No Pólo de Apoio Presencial e no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) o aluno tem acesso a uma equipe de tutores e professores que lhe dão suporte para a
realização dos estudos.

Fazem parte da metodologia de ensino as aulas de transmissão via satélite, ministradas por professores
especialistas de cada componente curricular do curso, que são acompanhadas pelo tutor em cada Pólo, e materiais
didáticos, impressos e conteúdos complementares disponibilizados no AVA. (UNIT, 2010).

Após essa breve contextualização metodológica do curso em ead da Unit ressalta-se que o foco principal deste
estudo é analisar o processo de avaliação adotado pela Unit nos cursos de Graduação em Ead, enfocando o curso
de História. Para tanto realizou-se um estudo documental utilizando o Projeto do Curso de Licenciatura em
História – Educação a Distância da UNIT (2010).

A sistemática de avaliação do processo ensino-aprendizagem concebida pela Universidade Tiradentes, no curso
de História resguarda a contextualização da avaliação para estimular o desenvolvimento de habilidades e
competências, através de técnicas e metodologias de intervenção em situações possíveis de atuação. (UNIT, 2010,
p.74).

Sendo assim, o objetivo da avaliação é valorizar a construção do conhecimento por parte do aluno, visando o
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas que lhe forem apresentados.

Nesse sentido, respaldada pelas exigências legais que regulamentam a Ead a Unit avalia os alunos no processo e
por meio de atividades virtuais presentes no AVA e através de exames e atividades presenciais. Cada disciplina
irá organizar seu sistema de acompanhamento e de avaliação, considerando o processo de trabalho executado, ou
seja, a avaliação é processual. Sendo assim, a avaliação assume uma forma contínua e cumulativa.

Essa concepção de avaliação apresenta as características de avaliação formativa defendida por Haydt (2008), ou
seja, ela ocorre durante todo o decorrer do processo ensino-aprendizagem e visa verificar se os objetivos foram
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atingidos.

O acompanhamento do desempenho do aluno, parte do processo de avaliação da aprendizagem, será feito pelos
professores responsáveis pelas disciplinas e tutores, através de atividades obrigatórias a serem desenvolvidas no
ambiente virtual de aprendizagem, nas sessões de tutoria, durante toda a execução das disciplinas. (UNIT, 2010,
p.76).

A Unit orienta que devem ser privilegiadas as estratégias avaliativas que estimulem o autoconhecimento e o
autodesenvolvimento dos alunos, a interação entre os sujeitos e a construção coletiva do conhecimento.

O desenvolvimento do aluno deverá ser acompanhado pelos professores responsáveis e pelos tutores, através de
atividades obrigatórias desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem, nas tutorias e durante a execução de
cada disciplina.

Sendo assim, a Unit Ead adotou os seguintes instrumentos avaliativos: medida de eficiência, ou seja, estudo
dirigido feito nos encontro presenciais de tutoria e a verificação da aprendizagem, que é uma prova objetiva
realizada no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), e ainda a avaliação presencial, individual e sem consulta.

A Medida de Eficiência é dividida em: estudo dirigido, instrumento de natureza subjetiva realizado em grupo e
de forma processual ao longo de cada disciplina e ocorre sob orientação, acompanhamento e avaliação do tutor.
Ele ocorre através de três etapas. A turma é dividida em pequenos grupos que devem produzir o que é proposto
no planejamento para ocorrer a tutoria. Geralmente são atividades de análise e produção textual, feitas em grupo,
como resumos, resenhas, fichamentos, esquemas, mapa conceitual, pesquisa e relatório. O terceiro encontro é
reservado para que os alunos apresentem em forma de seminário ou debate o resultado da sua produção. A
correção destas atividades é feita pelo tutor de cada turma e postada no Sistema Magister, no site da UNIT; e a
verificação da aprendizagem (avaliação virtual), é instrumento de natureza objetiva e ocorre no Ambiente
Virtual de Aprendizagem, é individual e é desenvolvida em etapas, de acordo com os temas do material didático
impresso da disciplina. (UNIT, 2010). Esta atividade constitui-se em uma prova objetiva, onde o aluno responde e
imediatamente já sai o resultado dos seus erros e/ou acertos, juntamente com a nota que ele obteve. Geralmente é
feito em três etapas, uma em cada semana, onde o sistema libera permite que o aluno conclua em até 48 horas
antes da prova presencial.

Já a Avaliação Presencial é uma prova composta por oito questões, sendo cinco objetivas e três subjetivas, e tem
como objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos e recuperar conteúdos não aprendidos durante o processo.
(UNIT, 2010). Após a realização da prova, a gestora do pólo as encaminha para o NEAD/UNIT, onde o professor
responsável pela disciplina fará a correção. Em seguida é postada no Sistema Magister. Após vinte dias úteis o
aluno pode verificar o resultado do seu processo avaliativo, devendo acessar o sistema e assinalar que está de
acordo com a nota final. Caso ele discorde da nota de qualquer etapa realizada, poderá abrir um processo de
revisão e aguardar o resultado, que é encaminhado ao aluno.

O sistema de aferição do rendimento é padronizado para todos os cursos de Ead, ou seja, o estudo dirigido tem
peso de 1,4, a avaliação virtual tem peso de 0,6 e a avaliação presencial tem peso 8,0. Para ser aprovado o aluno
precisa obter nota final igual ou superior a 6,0 em cada disciplina e obter no mínimo 75% de freqüência nos
encontros presenciais de tutoria. (UNIT, 2010).

Assim, o sistema avaliativo utilizado nos cursos de graduação da Unit ocorre de forma processual, utilizando
instrumentos virtuais e presenciais, permitindo todos os envolvidos acompanharem a evolução da aprendizagem,
assim como seus resultados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino que vem crescendo nas últimas
décadas, especialmente a oferta de cursos de graduação no Ensino Superior. Seu avanço
vem ocorrendo impulsionado pelo uso das tecnologias da informação e comunicação que
tem permitido o aprimoramento dos cursos e o acesso ao conhecimento de forma rápida e
autônoma.

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) possibilitam a interatividade e a
colaboração da aprendizagem entre os estudantes, isto é, por meio dos recursos
tecnológicos e pela internet os sujeitos envolvidos no processo dialogam, tiram dúvidas,
produzem e socializam conhecimentos.

Dentro desse processo a avaliação tem sido um ponto bastante discutido. Nesse estudo
percebeu-se que o processo avaliativo desenvolvido nos cursos de graduação a distância
da Unit ocorre de forma processual, onde o estudante realiza atividades avaliativas de
forma presencial, como o estudo dirigido e a prova, e também a distância, que ocorrem
no ambiente virtual de aprendizagem.

Esse processo permite o aluno desenvolver sua autonomia para os estudos e ao mesmo
tempo realiza as atividades propostas dentro dos prazos e calendário da instituição.

Assim, espera-se que esse estudo tenha contribuído para esclarecer o valor e importância
da avaliação na educação a distância, bem como apresentar como ocorre esse processo
nos cursos de graduação em educação a distância da Universidade Tiradentes.
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