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RESUMO

A Educação a Distância é oferecida atualmente em vários países, inclusive no Brasil,

reduzindo distâncias e alcançando um maior número de alunos, principalmente nos

cursos de graduação. Grande parte de seu poder de capilaridade veio do uso de

tecnologias da informação e comunicação. Um dos grandes desafios na EaD é o de

manter  a  qualidade  do  ensino  nessa  modalidade;  padrões  que  apresentam  os

indicadores de qualidade na Educação a Distância já são difundidos. Por usar as

Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação,  deve-se  ter  em  mente  se  tais

tecnologias estão sendo gerenciadas da melhor forma possível, denotando assim,

uma importância em se estabelecer  os indicadores da qualidade na Gestão das

Tecnologias  da  Informação  na  Educação  a  Distância.  Assim,  nosso  Trabalho  de

Conclusão  de  Curso  procurou,  por  meio  de  uma  pesquisa  literária  e  de  uma

etnografia  de  curta  duração,  estabelecer  quais  seriam  estes  indicadores  de

qualidade,  os  quais  um  gestor   deveria  verificar  para  que  as  Tecnologias  da

Informação melhor atendam a Educação a Distância, tendo em vista que ainda não

há nenhuma referência de tais indicadores. Correlacionamos prováveis traços de

indicadores de qualidade na Gestão das Tecnologias da Informação na Educação a

Distância encontrados no The Institute for  Higher Education Policyihep-IHEP, nos

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância – MEC,  no Control

Objectives for Information and Related Technologies – COBIT 5 e na  International

Organization  for  Standardization/  International  Electrotechnical  Commission –

ISO/IEC 38500:2015; chegamos a oito indicadores: acessibilidade da informação,

disponibilidade de ambiente e equipamentos, planejamento nas aquisições, suporte

acadêmico  administrativo,  interatividade  360º,  suporte  estudantil,  equipe

multidisciplinar e infraestrutura física de apoio. Com esses indicadores de qualidade,

mesmo que ainda superficiais, foi gerada uma tabela para um Gestor de TI utilizar

como um “gabarito” de indicadores de qualidade.

Palavras chaves: tecnologias, gestão,  indicadores, qualidade.



ABSTRACT

Distance Education is currently offered in several countries, including Brazil, it’s reducing

distances and reaching a greater number of students, especially in University courses.

Much of its capillarity came from the use of information and communication technologies.

One of the great challenges in it is to maintain the quality of teaching in this modality;

standards that present quality indicators in distance education are already widespread. By

using  Information and Communication Technologies,  it  should  be kept  in  mind if  such

technologies  are  being  managed  in  the  best  possible  way,  therefore  denoting  an

importance in establishing the indicators of quality in Information Technology Management

in Distance Education. Therefore, our Work of Conclusion of Course sought, through a

literary research and a short ethnography, to establish what these indicators of quality,

which a manager should verify so that Information Technologies better attend to Distance

Education  ,  since there  is  as  yet  no  reference to  such indicators.  Thus,  we correlate

probable  traits  of  quality  indicators  in  the  Management  of  Information  Technologies  in

Distance Education found in The Institute for Higher Education Policyihep-IHEP, in the

Reference Frameworks for Higher Distance Education - MEC, in Control Objectives for

Information and Related Technologies - COBIT 5 and the International Organization for

Standardization / International Electrotechnical Commission - ISO / IEC 38500: 2015; we

reached  eight  indicators:  accessibility  of  information,  availability  of  environment  and

equipment,  planning of acquisitions, administrative academic support,  360º interactivity,

student  support,  multidisciplinary  team and  physical  support  infrastructure.  With  these

quality  indicators,  even  if  they  were  still  superficial,  a  table  was  generated  for  an  IT

Manager to use as a "template" of quality indicators.

Keywords: technologies, management, indicators, quality.
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1 INTRODUÇÃO

A Educação a Distância - EaD se consolida cada vez mais como uma forma de

estender a educação para além dos muros da instituição de ensino, proporcionando à

sociedade,  flexibilidade  e  alcance  em  processos  educacionais,  fundamentais  ao

desenvolvimento do país.

A EaD se tornou um instrumento de inclusão, desde sua aparição, com o intuito de

melhor instruir profissionais em busca de aperfeiçoamento, nos idos de 1728, de forma

ainda rústica, através do serviço de entrega postal. 

O avanço tecnológico trouxe para o dia a dia das pessoas conceitos como o de

portabilidade, inclusão digital e de simultaneidade, que somados à EaD, impulsionaram

esta modalidade educacional. 

Acompanhando  o  crescimento  das  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação,

percebe-se que no conceito implícito de EaD, as TIC estão sempre presentes, na forma

de cartas, rádios, televisores, computadores, tablets e smartphones. 

Com a atual  gama de TIC Educacionais  empregadas pela  EaD,  além do valor

monetário  aplicado  para  a  aquisição,  manutenção  e  atualizações,  torna-se  visível  a

necessidade de um estudo mais aprofundado, objetivando a otimização de seu uso, por

meio da gestão dos recursos tecnológicos, quer como estrutura de TIC ou por meio de

suas aplicações.

Tal relevância é percebida no Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017, o qual

Regulamentou o artigo 80 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu

as diretrizes e bases da educação nacional, dizendo, já em seu artigo 1º:

Para  os  fins  deste  Decreto,  considera-se  educação  a  distância  a  modalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorra 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, p.)

Com uma demanda crescente e ao mesmo tempo um aumento na oferta de cursos

EaD,  nota-se  uma tendência  à  busca  pela  qualidade,  pois  o  mercado  exige,  mesmo

quando estamos tratando de EaD oriunda de entidades públicas. 

Neste sentido, a busca por indicadores de qualidade da Gestão das Tecnologias da

Informação e Comunicação - GTIC, voltadas à Educação a Distância,  nos leva ao estudo
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de dois pilares básicos: indicadores de qualidade nos Serviços da Gestão das Tecnologias

da Informação e indicadores de desempenho na EaD. 

O  trabalho  será  sobre  a  busca  de  indicadores  de  qualidade  na  Gestão  das

Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação na  Educação  a  Distância,  levantando  os

indicadores  que  devem  ser  atendidos  pelos  Serviços  de  TIC,  de  acordo  com  os

referenciais de qualidade existentes, tendo como ambiente de estudo  o IFSC, campus

Florianópolis, em sua área voltada à EaD. Com isso, teremos indicadores básicos que,

nas mãos de um Gestor de TI, podem ser explorados e em um estudo mais aprofundado,

aperfeiçoados.

1.1 Justificativa

Em sua evolução, a Educação a Distância vem se apropriando das Tecnologias da

Informação  e  Comunicação,  tornando-a  como  a  principal  interface  no  processo

ensino/aprendizagem.

Com tal perspectiva, no livro Educação a distância em organizações públicas, os

autores comentam sobre alguns dos desafios operacionais que circundam a Educação a

Distância, afirmando:

São desafios operacionais de uma gestão tudo o que se relaciona ao uso das
tecnologias, conexões, integração de mídias, metodologias, legislação acadêmica
e  de  direitos  autorais,  à  logística,  à  estrutura  e  à  formação  das  equipes
interdisciplinares. Esses desafios são aspectos sobre os quais os responsáveis
pelas políticas públicas de educação a distância precisam refletir, bem como os
gestores das organizações, públicas ou privadas, que se propõem a trabalhar com
a modalidade de EaD. (TEPERINO et al., 2006, p.23)

O uso das TIC na Educação a Distância representa um grande desafio, tanto no

campo tecnológico quanto no campo metodológico. Contudo, seria antagônico pensar que

o meio ou a interface de produção se tornaria um desafio, mas quando tratamos de EaD,

as Tecnologias da Informação e Comunicação fazem parte do meio e não do fim, já que o

foco  principal  é  a  educação,  quer  em  estabelecimentos  de  ensino  regulares  ou  em

corporações, visando o aperfeiçoamento de seus funcionários.

Moore  e  Kearsley  (2008),  apontam as diferenças  conceituais  que  encontramos

sobre tecnologia e mídia; o autor resume que “A tecnologia é que constitui o veículo para

comunicar mensagens e estas são representadas em uma mídia.”  Seguindo o texto, ele
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se refere à importância, por muita vezes exagerada, que damos aos fortes investimentos

em equipamentos tecnológico e acabamos esquecendo o quanto tais  tecnologias são

realmente acessíveis, cabendo ao gestor, quantificar as necessidades e adequá-las ao

público-alvo. 

No contexto atual, percebemos um aumento expressivo de Instituições de Ensino

Superior utilizando a EaD como um relevante sistema educacional, utilizando cada vez

mais para isso ferramentas e estruturas de TIC. 

Com a  demanda  da  utilização  das  TIC,  por  meio  de  investimentos  estruturais

tecnológicos  e  de  capital  humano,  destaca-se  a  forma  de  gerenciar  tais  ativos,

proporcionando uma evolução contínua e perene.

Assim, o proposto neste TCC é de levantar indicadores de qualidade  na Gestão

das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação a Distância capazes de

auxiliar um Gestor de TIC, quando o mesmo se deparar com a gestão em um curso EaD,

adequando, desta forma, os recursos existentes e novos à realidade encontrada, sem

esquecer de futuras atualizações, tendo como estudo de caso a EaD do IFSC, campus

Florianópolis.

1.2 Definição do Problema

Em Educação a distância: o estado da arte, o marco da EaD ocorreu em 1728, por

Caleb Philips, o qual enviava semanalmente suas lições para os alunos. Em 1840, na

Grã-Bretanha, Isaac Pitman oferecia um curso de taquigrafia, via correspondência, para

trabalhadores  em busca de aperfeiçoamento  e  de  outras  alternativas  no mercado  de

trabalho. Depois destes, o emprego de Educação a Distância foi aumentando no decorrer

dos  anos,  a  passos  lentos,  não  por  questões  didáticas,  mas  sim,  por  questões

tecnológicas. Sua evolução mais recente foi com o advento das tecnologias digitais, as

quais  alavancaram  exponencialmente  a  modalidade  de  Educação  a  Distância,

notoriamente percebido com a popularização da internet, a qual capacitou a utilização de

diversos recursos, principalmente visuais e aumentou a capilaridade da EaD, em diversas

camadas sociais. (LITTO et al., 2009)
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No Brasil, não foi diferente, começando por meio de cursos oferecidos, tendo como

meio principal a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, onde o interessado fazia

uma “assinatura” de um curso e recebia as apostilas e materiais/equipamentos diversos.

Saindo dos correios e entrando nas residências principalmente pela televisão, viu-

se  na  EaD  um  campo  aberto  a  ser  explorado,  principalmente  no  ensino  superior.

Caminhando  lado  a  lado,  as  TIC  protagonizaram  uma  maior  oferta  de  suporte  às

atividades,  fomentando,  cada  vez  mais  esta  modalidade  educacional,  por  meio  de

ferramentas capazes de dar maior dinâmica, confiabilidade, agilidade, adaptabilidade e

atratividade à modalidade educacional. Contudo, a oferta de cursos a distância desafia os

gestores  e  por  conseguinte,  os  gestores  das  TIC,  ao  separarmos  elementos  da  GTI

existentes na Gestão da EaD.

Com essa demanda de mercado, as grandes Universidades começaram a se voltar

para estruturas de ensino EaD; tal movimento fez com que o nível da competitividade

tenha aumentado exponencialmente,  bem como o nível  de padronização e exigência,

surgindo  sistemas  de  avaliação  destes  cursos,  gerando  um  rol  de  indicadores  de

qualidade da Educação a Distância.

Desse pressuposto, quais seriam os indicadores de qualidade na Gestão das TIC

na EaD, com base na literatura?

1.3 Objetivos

Respondendo  nosso  questionamento,  considera-se  os  objetivos  geral  e

específicos.

1.3.1 Geral

Propor  um  grupo  de indicadores  de  qualidade  para  nortear  a  Gestão  das

Tecnologias da Informação e Comunicação em um ambiente da Educação a Distância,

com base na literatura e na ótica dos usuários (Gestores, Professores, Tutores e Alunos)

e  das  observações  realizadas  no  IFSC,  Campus  Florianópolis,  por  meio  de  uma

prospecção por estudo de caso.
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1.3.2 Específicos

Os  objetivos  específicos  nos  ajudarão  a  chegarmos  às  respostas  do

questionamento que gerou este TCC; para melhor entendermos, dividimos assim:

• descrever os indicadores de qualidade na Gestão das TIC;

• descrever os indicadores de qualidade para a Educação a Distância;

• descrever as estruturas física, lógica e organizacional da EaD no IFSC, Campus

Florianópolis; e

• relacionar uma proposta de indicadores de qualidade da Gestão das TIC na EaD.

1.4 Estrutura do Trabalho

Com o intuito de melhor distribuir os assuntos e seguir uma cadeia de pensamento

natural  de pesquisa,  este Trabalho de Conclusão de Curso foi  estruturado em quatro

capítulos  fundamentais  em  seu  Desenvolvimento;  neles,  iremos  correlacionar  os

indicadores de  qualidade  da  Gestão  das  TIC  na  EaD encontrados  na  literatura  e  os

elencados pelos gestores, professores, tutores e percebidos pelo pesquisador, durante

sua etnografia de curta duração na  EaD no IFSC, Campus Florianópolis.

No primeiro capítulo, 4.1 do desenvolvimento, vamos correlacionar os indicadores

que  qualidade  encontrados  no  Control  Objectives  for  Information  and  Related

Technologies  -  COBIT 5 e na International Organization for Standardization/International

Electrotechnical Commission 38500:2015 - ISO/IEC 38500:2015.

No segundo capítulo, 4.2 do desenvolvimento, vamos correlacionar os indicadores

que qualidade encontrados no  The Institute  for Higher Education Policy -  IHEP e nos

Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância – MEC.

No terceiro capítulo, 4.3 do desenvolvimento,vamos gerar uma tabela, contendo os

indicadores de qualidade na GTIC na EaD correlacionados.

No  quarto  capítulo,  4.4  do  desenvolvimento,  listaremos  uma  proposta  de

indicadores de qualidade da Gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação na

Educação a Distância,  conceituando e exemplificando cada um deles.  Neste capítulo,
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também  mostraremos  os  conceitos,  justificativas  e  exemplos  da  usabilidade  dos

indicadores elencados, para assim, terem uma utilidade, mesmo que preliminar, para um

Gestor de TIC.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, vamos apresentar um roteiro capaz de preparar o leitor neste TCC,

iniciando  em  uma  contextualização  ao  tema,  passando  por  um  rápido  estudo  da

Educação  a  Distância  no  IFSC,  campus  Florianópolis  e  por  fim,  vamos  estudar  os

indicadores de qualidade presentes na ISO/IEC 38500:2015, no COBIT 5, no Institute for

Higher  Education  Policy e  nos  Referenciais  de  Qualidade  para  Educação  Superior  a

Distância – MEC.

2.1 Contextualizando ao tema

A Educação  a  Distância  se  refere  a  qualquer  sistema  educacional  onde  as

Tecnologias da Informação e Comunicação sejam as interfaces tanto para os docentes

quanto para os discentes.

Vimos também que no decorrer de nossa história, a tecnologia vem ocasionando

rupturas; não seria diferente no campo educacional, pois nele, as tecnologias acabaram

gerando uma nova modalidade, capaz de atravessar oceanos, potencializar habilidades e

agregar novas competências.

2.1.1 As Cinco Gerações da EaD

As  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação,  sempre  estão  na  busca  em

melhorar seus resultados e possibilitar um maior número possível de meios capazes de

levar às pessoas, a informação, conhecimento e formação necessárias.

Assim,  vamos  estudar  esta  evolução,  vendo  as  Cinco  Gerações  da  EaD,

considerando a evolução das tecnologias utilizadas no decorrer de sua história:
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Fonte: (MOORE; KEARSLEY, 2008)

1ª Geração de EaD: correspondências

Ao contrário do que se imagina, a Educação a Distância não teve seu início na

internet; seu início histórico vem da década de 1880, por necessidade das pessoas de

estudarem  em  casa  ou  no  trabalho.  Naquela  época,  não  havia  tantos  recursos

tecnológicos como hoje.

A  primeira  tecnologia  utilizada  para  a  EaD  foi  o  serviço  postal,  conhecido

popularmente como correios, nascendo então a 1ª Geração da EaD.

Os  cursos  eram  ofertados  em  panfletos  e  as  pessoas  faziam  sua  inscrição

preenchendo  um  formulário  e  enviando,  inclusive,  o  dinheiro  para  a  “matrícula”.

Normalmente, eram cursos profissionalizantes, com muitas ilustrações e vinham com kits

de ferramentas para que o aluno praticasse o que foi ensinado. Nesta modalidade, as

pessoas recebiam, após a conclusão, seus certificados, os quais eram muito valorizados

no mercado de emprego e expostos nos locais de trabalho. Havia também empresas que

estimulavam tal prática por seus funcionários e as Forças Armadas, em geral, viram a

possibilidade de aperfeiçoamento de seus quadros, mesmo aqueles lotados em locais

longínquos.

Desta forma, os primeiros educadores perceberam que estavam se deparando com

uma  tecnologia  capaz  de  levar  seus  conhecimentos,  visões,  métodos  e  cursos,  até

aqueles que, sem tal tecnologia, não teriam o acesso à educação profissional.
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Com o passar dos anos, grandes universidades viram nesta modalidade de ensino,

um meio de propagação de cursos de graduação e começaram a fazê-los, sob a chancela

de seus governos, os quais reconheciam os certificados emitidos.

2ª Geração de EaD: rádio e televisão

Quando  o  rádio  surgiu,  no  início  do  século  XX,  as  comunidades  educacionais

viram, otimistas, como uma ferramenta Educação a Distância de alto alcance. De 1921 a

1925, surgiram as primeiras emissoras educacionais.

Mesmo com uma visão otimista, o rádio, como interface educacional, esbarrou no

amadorismo dos professores, por não terem o conhecimento e prática em radiodifusão,

além  da  necessidade  de  anúncios  durante  os  programas,  pois  era  essa  uma  das

maneiras de se fomentar o mercado, meio pelo qual as emissoras obtinham lucro.

Com tantos problemas e qualidade, por muitas vezes abaixo do esperado, o rádio

como meio de EaD gerou mais expectativas do que resultados expressivos.

A televisão, invento de 1925, despontou como meio de Educação a Distância já em

1934. Em seu início, algumas escolas americanas chegaram a criar circuitos fechados de

TV,  levando  assim  esta  interface  educacional  às  salas  de  aula;  cursos  também

começaram  a  ser  disponibilizados  e,  desta  vez,  nem  sempre  em  emissoras

especificamente educacionais, fazendo com que os cursos e documentários educacionais

fizessem parte da grade da programação das grandes emissoras, aumentando assim sua

capacidade de atingir os lares, capilarizando sua abrangência.

Com a popularização da televisão, a Educação a Distância conseguiu atingir uma

abrangência ainda maior, principalmente com o surgimento de telecursos, voltados para o

ensino regular, onde o aluno assistia as aulas, praticavam exercícios, faziam simulados e

após,  realizavam  provas  agendadas  por  instituições  governamentais,  as  quais

reconheciam e emitiam os certificados de conclusão.

3ª Geração de EaD: Projeto Mídia de Instrução Articulada e a Universidade Aberta

No início dos anos70, final de 60, a Educação a Distância passa por profundas

modificações.  Experiências  com  novas  tecnologias  e  recursos  humanos,  vieram  a

promover técnicas revolucionárias de instrução e teorizações da EaD. 

21



Até  então,  não  havia  muita  sistematização,  os  processos  educacionais

relacionados à EaD estavam sujeitos unicamente aos professores, não havendo muita

elaboração de projetos específicos para a EaD. O Articulated Instructional Media Project-

AIM da Universidade de Wisconsin e a Universidade Aberta da Grã-Bretanha, entre as

diversas experiências, foram as mais importantes da época.

O  Projeto  Mídia  de  Instrução  Articulada  (AIM –  Articulated  Instructional  Media

Project),  tinha como propósito convergir  o uso de várias tecnologias de comunicação,

reduzindo os custos do ensino, porém, oferecendo-o com alta qualidade a alunos “não-

universitários”.  Eles  utilizavam  interfaces  ainda  não  empregadas,  como  áudio  tapes

gravados, conferências por telefones (ainda ausente como meio educacional), além de

kits para estudo e práticas em casa, além do incentivo do uso das bibliotecas locais.  

Somando-se às mídias, ainda foram criados sistemas de orientação aos alunos,

utilizando os  meios de comunicação disponíveis, além da criação de grupos de estudo;

pela primeira vez, o feedback recebido pelos alunos e professores pode ser notado como

quase imediato.

Com sua  criação,  o  projeto  representou  um marco  na  história  da  Educação  a

Distância, por ter sido o primeiro sistema agregador de diversos meios de informação e

comunicação.

A Universidade Aberta-UA  surgiu em 1967:

Em 1967, o governo britânico estabeleceu um comitê para planejar uma nova e
revolucionária instituição educacional. No início, a ideia era simplesmente usar o
rádio  e  a  televisão,  a  fim  de  permitir  o  acesso  à  educação  superior  para  a
população adulta.  (MOORE; KEARSLEY, 2008, p.36)

A Universidade Aberta apropriou-se de princípios do Projeto Mídia de Instrução

Articulada-AIM, mas agora com o foco no Ensino Superior. 

Com a facilidade de gerir grande conteúdo com baixo custo, as UA se propagaram

pelo mundo, chegando ao status de “Mega universidades”.
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4ª Geração de EaD: Teleconferência

A 4ª Geração utilizava a teleconferência por áudio, vídeo e computador, marcando

o início das inteirações em tempo real ou simultâneo. 

Atraídos  por  uma  capacidade  de  ida  e  vinda  do  conhecimento,  vista  como

extremamente absurda para a época, esta geração teve rápida e forte aceitação.

Moore e Kearsley (2008, pag. 39) destacam:

O primeiro sistema importante de audioconferência educacional localizava-se na
University of Wisconsin  e era um resultado direto do Projeto Mídia de Instrução
Articulada. Conhecida como Rede Educacional por Telefone (ETN –  Educational
Telephone Network),  foi  estabelecida  em 1965 pelo  Dr.  Lorne  Parker,  um dos
alunos  de  Wedemeyer,  com  o  propósito  imediato  de  proporcionar  educação
continuada para médicos. Iniciando com 18 locais e um único programa semanal,
o sistema expandiu-se para 200 localidades em  campi  universitários,  tribunais,
bibliotecas, hospitais e escolas de cidades, tendo mais de 35 mil usuários e mais
de cem programas toda semana. 

Cabe ressaltar que tal avanço se deu por conta do uso de satélites voltados para a

facilitação da telefonia,  impulsionando as áudio conferências;  neste ponto,  percebe-se

claramente uma evolução drástica na Educação a Distância, diretamente relacionada a

um avanço tecnológico.

Por esse motivo, foi de grande valia sua utilização, bem como gerou uma forte

onda  de  motivação  tanto  dos  alunos  quanto  dos  professores,  os  quais  aderiram

imediatamente às formas apresentadas nesta Geração de Educação a Distância.

5ª Geração de EaD: Computadores e Internet

O evento que marcou a popularização desta modalidade EaD foi  a criação dos

microprocessadores,  principalmente  os  da  empresa  Norte  Americana  Intel,  em  1971,

originando  o  primeiro  computador  pessoal,  o  Altair  8800,  lançado  em  1975.  Com  o

advento, o computador iniciou sua escalada de popularização, vindo em 1989, de acordo

com o  Bureau of Census dos Estados Unidos, estar presente em 15% dos lares norte-

americanos. Com tal popularização, já era comum as escolas americanas possuírem tais

equipamentos, fator esse que foi crucial para o avanço da modalidade educacional.

Com o uso dos computadores, foi possível realizar inteiração, trabalhos em grupo,

exposição de vídeos e gráficos, valorizando outras técnicas até então não empregadas,

por conta das limitações tecnológicas. “O primeiro modo de conectar computadores para
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instrução  de  grupos  em  vez  de  indivíduos  foi  denominado  audiográfico.”  (MOORE;

KEARSLEY, 2008, pag. 64).

Simultaneamente  ao avanço do conceito  de  Personal  Computer, o  de  rede de

computadores já dava seus passos em grandes universidades, servindo também de base

lógica e estrutural para a Educação a Distância; esse passo tecnológico denominado de

recurso audiográfico impulsionou não somente a EaD dentro dos países, mas possibilitou

o início de uma globalização educacional, pois a partir dali, países como Estados Unidos,

Finlândia e Austrália, começaram a interagir e formar programas de cursos em comum,

comunicando-se entre si, por meio desse facilitador.

Com o surgimento da  World Wild Web, foi possível ter o acesso de um mesmo

documento ou fonte de consulta, por várias pessoas de países diferentes. 

A partir de 1990, algumas universidades Norte Americanas começaram a oferecer

programas  de  graduação  exclusivamente  pela  internet,  passo  este  que  avançou

rapidamente, de lá para cá, onde hoje, já é comum tal oferta.

2.1.2 A EaD no Brasil: uma breve histórico

A Educação a Distância tem uma história promissora em nosso país.  Por suas

características continentais, sociais e até mesmo culturais, a EaD viu em solo brasileiro

uma grande oportunidade de massificação do ensino, quer pela distância dos grandes

centros ou pela dificuldade logística de implementação física de escolas e universidades.

Em  Estado da Arte,  os autores destacam:

A EaD no  Brasil  é  marcada  por  uma  trajetória  de  sucessos,  não  obstante  a
existência  de  alguns  momentos  de  estagnação  provocados  por  ausência  de
políticas públicas para o setor. Em mais de cem anos, excelentes programas foram
criados e, graças à existência deles, fortes contribuições foram dadas ao setor
para que se democratizasse a educação de qualidade, atendendo, principalmente,
cidadãos fora das regiões mais favorecidas.  (LITTO et al., 2009, pag.10)

Até a década de 1970, o Brasil destacava-se como uma das principais potências

na Educação a Distância Mundial, porém, com o avanço tecnológico e por motivos de

protecionismo governamental, o Brasil acabou afastando-se dos demais, passando por

um período de estagnação.

Seguindo o mesmo roteiro de “Gerações”, o Ensino a Distância no Brasil teve seu

início nos jornais e correspondências, perdurando durante vinte anos nessa modalidade.

24



Com o advento do rádio, criou-se no Brasil a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de

origem privada, mas com interesses governamentais. 

Mais a frente, surgiu o Cinema Educativo, pouco difundido até hoje. Já em 1960 e

1970, surgiu o conceito de TV Educativa, muito difundida e um verdadeiro sucesso com

seus Telecursos e emissoras patrocinadas pelo MEC-Ministério da Educação e Cultura.

Semelhante  nos  demais  países,   os  computadores  foram  inseridos  no  Brasil,

inicialmente, nas Universidades, passando, posteriormente, ao uso doméstico, iniciando-

se  o  maior  impulso  da  EaD  no  Brasil,  o  qual  perdura  atualmente,  utilizando-se  das

tecnologias já em nível global.

2.1.3 A Universidade Aberta do Brasil

Araújo e Freitas (2007), comentam que a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, foi

idealizada por Darcy Ribeiro e criada em 2005. No seu primeiro edital, datado de 20 de

dezembro de 2005, a Secretaria de Educação a Distância fez sua chamada para que

municípios fizessem suas inscrições para concorrerem coo polos de apoio presenciais e

ofertando também, cursos de Ensino Superior, na modalidade EaD.

Em 20 de dezembro de 2005, através da Secretaria de Educação a Distância -

SEED, o Ministério da Educação lançou o Edital nº 1, com a primeira chamada pública

para a inscrição e seleção de polos municipais de apoio presencial e de cursos superiores

de Instituições Federais de Ensino Superior na modalidade de Educação a Distância para

o sistema UAB.

No Decreto nº 5.800,  de 8 de junho de 2006, o qual  “Dispõe sobre o Sistema

Universidade  Aberta  do  Brasil  –  UAB”,  estabelece,  em  seu  parágrafo  único,  como

objetivos do Sistema UAB:

I  -  oferecer,  prioritariamente,  cursos  de  licenciatura  e  de  formação  inicial  e

continuada de professores da educação básica;

II  -  oferecer  cursos  superiores  para  capacitação  de  dirigentes,  gestores  e

trabalhadores  em  educação  básica  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios;

III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;

IV - ampliar o acesso à educação superior pública;

25



V  -  reduzir  as  desigualdades  de  oferta  de  ensino  superior  entre  as  diferentes

regiões do País;

VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a

distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior

apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.

Em suma, a Universidade Aberta do Brasil foi criada para aumentar a abrangência

e oferta do Ensino Superior no Brasil, de forma pública e gratuita, levando os cursos de

graduação  e  especialização  a  lugares  onde  não  eram  ofertados  ou  em  quantidade

insuficiente para a necessidade apresentada.

2.2 A EaD no IFSC, campus Florianópolis

Estudar  a  Educação  a  Distância  no  IFSC,  campus  Florianópolis,  nos  levou  ao
entendimento de seu funcionamento básico; com esse estudo, podemos ter uma melhor
noção de como as Tecnologias da Informação e Comunicação interagem coma Educação
a  Distância  e  onde  podem  se  encaixar  os  indicadores  de  qualidade  que  estamos
buscando.

2.2.1 A trajetória da EaD no IFSC

O Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  do  IFSC |  2015  –  2019  -PDI,  é  um

documento  pelo  qual  foram  formuladas  as  diretrizes  que  foram  seguidas,  desde  a

transformação  do  CEFET no  atual  IFSC.  Nele,  pode-se  notar,  além  de  tal  evolução

institucional, o impulso que a EaD tomou nos últimos anos.

No PDI,  IFSC (2015,  pag.89),  aponta-se  como a  origem da  EaD no IFSC,  no

município de São José, como podemos verificar a seguir:

A educação a distância no IFSC teve início em 1999, quando o Campus São José
ofereceu  o  primeiro  Curso  Básico  de  Refrigeração  a  distância.  Em  2006,  o
Campus Florianópolis ofereceu, em parceria com as Centrais Elétricas do Sul –
Eletrosul,  o Curso Técnico em Eletrotécnica na modalidade EaD, dando início,
assim, ao Núcleo de Ensino a Distância do Campus Florianópolis. 
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Para facilitar nosso estudo, ainda de acordo com o PDI (pag.89) temos então a

organização temporal abaixo:

-1996: Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  no  9.394/1996)  –

Marco Regulatório;

-1999: o primeiro curso oferecido na modalidade a distância foi no Campus São

José;

-2006: IFSC,Campus Florianópolis, ofertou seu primeiro curso (Curso Técnico em

Eletrotécnica na modalidade EaD);

-2007: foram ofertadas 300 vagas para o CST em Gestão Pública, pelo Programa

Universidade Aberta do Brasil;

-2009: IFSC  entrou  para  o  Programa  e-Tec  Brasil  e  realiza   o  Curso  de

Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade;

-2010:  começou a  oferecer  as  especializações em Gestão Pública,  Gestão em

Saúde e Ensino de Ciências;

-2012:  ofertou  pela  primeira  vez  o  Curso  de  Especialização  em  Mídias  na

Educação, iniciando também a oferta da Pós-Graduação em Educação de Jovens e

Adultos;

-2013: criação do Centro de Referência em Formação e EaD (CeRFEaD), ao qual o

Departamento de EaD; e

-2014: IFSC se credencia ao Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de

Saúde-SUS.

2.2.2 O Centro de Referência Formação e Educação a Distância

O Centro de Referência Formação e Educação a Distância – CeRFEaD foi criado

em 2013. No PDI 2015 – 2019, destaca-se a organização e missão do CeRFEaD como:

O CeRFEaD tem como missão desenvolver programas, projetos e procedimentos
na área de formação de formadores e gestão pública e, assim, contribuir com o
desenvolvimento  pleno  social  e  profissional  de  sua  comunidade.  (IFSC,  2015,
pag.291)
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O Centro é o responsável pela oferta de cursos na modalidade EaD, tendo como

público-alvo  a  comunidade  interna  (professores,  funcionários  e  outros)  além  da

comunidade externa ao IFSC,  agindo diariamente, por meio de “(…) políticas práticas

associadas (...)” para promoção do bem-estar local e regional. 

2.2.3 As TIC presentes

Durante nosso processo, a fim de intender como que a Gestão das Tecnologias da

Informação e  Comunicação ,  realizamos uma pesquisa  etnográfica  de curta  duração.

Passamos três meses, em horários e dias da semana distintos, observando a rotina dos

funcionários,  gestores,  professores  e  tutores,  no  NEAD-IFSC  campus  Florianópolis.

Observamos que as salas e equipamentos conseguem atendes às necessidades, bem

como  o  AVEA  escolhido,  o  MOODLE  (Modular Object-Oriented Dynamic Learning

Environment).

Fonte: extraída do site do IFSC (http://moodle.florianopolis.ifsc.edu.br)

Um  dos  pontos  mais  relevantes  foi  o  das  salas  das  videoconferências;  lá,  o

professor  consegue  ampliar  seus  recursos  didáticos  por  meio  de  uma  lousa  digital,

instalada no teto da sala, transformando a mesa do professor em um quadro digital e ali

ele consegue expor seu conteúdo, de forma quase que simultânea aos alunos.
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O ponto menos eficiente encontrado,  na visão deste graduando,  foi  no que se

refere à estrutura física das salas e da administração. O campus Florianópolis tem, em
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Figura 4: sala de videoconferência - 1

Fonte: Do Autor.

Figura 5: sala de videoconferência – 2

Fonte: Do Autor.

Figura 6: sala de videoconferência - 3

Fonte: Do Autor.

Figura 7: sala de videoconferência - 4

Fonte: Do Autor.



sua maioria, uma estrutura de apoio e administração relativamente moderna, porém, não

é  o  que  se  encontra  na  administração  e  salas  dos  professores  e  tutores  da  EaD;

encontramos salas em madeira, com frágil estrutura, notoriamente defasada do restante

do campus; mesmo não sendo um fator complicador, percebe-se que poderia, tendo em

vista a gama de equipamentos e até mesmo o próprio sentido daquele espaço, haver uma

estrutura em alvenaria seria mais compatível com a realidade do campus.

Observa-se  pelas  imagens,  que  o  prédio,  contendo  uma  estrutura  tecnológica

voltada à EaD, não possui uma estrutura favorável aos equipamentos e pessoas.
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Figura 8: pavilhão da EaD

Fonte: Do Autor.

Figura 9: sala de Tutoria

Fonte: Do Autor.



2.3 Indicadores de qualidade na Gestão das TIC e na EaD

Nossa aproximação à resolução dos questionamentos de nossa pesquisa, passará

por dois pontos importantes: 

- correlacionar os indicadores de qualidade na Gestão das TIC; e

- correlacionar os os indicadores de qualidade na Educação a Distância.

No primeiro ponto, vamos utilizar a ISO/IEC 38500:2015 e o COBIT 5; com eles em

mãos, estudaremos indícios de indicadores de qualidade na Gestão das Tecnologias da

Informação e, ao término desse estudo, vamos tentar formar uma espécie de gabarito ou

uma tabela, capaz de englobar todos os indicadores que se encaixem na Gestão de TIC

voltadas à EAD.

No segundo ponto,  vamos estudar  os  indícios  da existência  de  indicadores de

qualidade na EaD no IHEP e os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a

Distância  do  MEC;  neles,  iremos  deduzir  quais  seriam  os  indicadores  de  qualidade

existentes que mais dependem das TIC para terem o nível desejado.

Assim, estudaremos e identificaremos os pontos de semelhanças e convergências

de conceitos pelos quais vamos tirar como base para criarmos nossos indicadores de

qualidade na GTI na EaD.
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2.3.1 ABNT NBR ISO/IEC 38500:2015

Referenciar a qualidade da Gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação

é algo ainda bem restrito ao campo empresarial. 

A  GTIC  está  inserida,  em  grande  parte  da  literatura,  como  o  conjunto  de

ferramentas e serviços.

Em nossa pesquisa, nos deparamos com a  Norma da ABNT ISO/IEC 38500:2015.

Esta  norma tem por  finalidade  fornecer  princípios  para  a  avaliação,  gerenciamento  e

monitoramento do uso das TIC. 

Nela, são tratados seis princípios:

• responsabilidade;

• estratégia;

• aquisição;

• desempenho;

• conformidade; e

• comportamento humano.

 Utilizaremos  estes  princípios  como  base  para  encontrarmos  parte  do  que

precisaremos na área da Gestão das Tecnologias  da Informação e  Comunicações.  A

sistemática será a de reconhecer o que existe neles e que se encaixe com a ótica voltada

à suporte, serviços, equipamentos e gestões que venham a contribuir com a EaD.

2.3.2 Control Objectives for Information and Related Technologies - COBIT 5

O COBIT 5 foi  o segundo ponto referencial  que encontramos e utilizamos para

relacionar indicadores de qualidade na GTIC. Ele trata de forma clara e precisa, alguns

indicadores  de  qualidade  que  são  usados  diretamente  na  governança,  porém,  são

facilmente  relacionáveis  à  gestão  das  tecnologias  da  informação,a  qual  é  tratada

diretamente pelo COBIT 5, como serviços de TIC.

Inicialmente, temos de ter em mente uma definição apropriada para “qualidade”. De

acordo com a  International Standardization Organization,  “Qualidade é a adequação ao
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uso. É a conformidade às exigências”.  Podemos assim entender, ainda de uma forma

simplista, que Qualidade na Gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação é o

gerenciamento adequado do uso dos meios de TIC, quer em ambientes industriais ou

não. Em 1996, a ISACA (Information Systems Audit and Control Association) lançou o

COBIT-Control  Objectives for Information and Related Technologies,  na forma de uma

série de sistemas de controle, para auxiliar auditorias financeiras em ambientes de TI. Em

1998,  a  ISACA  foi  mais  além  e  lançou  um  framework  que  ia  além  da  auditoria,

abrangendo também o gerenciamento dos serviços de TI.

Figura 11: princípios do COBIT 5

Fonte: COBIT 5

Atualmente,  o  COBIT está  em  sua  versão  5.0,  com  mais  implementações  de

gestão de Serviços de TI, sendo um dos framworks mais utilizados no mundo corporativo

para a gestão de recursos de TIC.

No Manual do COBIT 5.0, destacamos:

Permitir  que  mais  partes  interessadas  falem  sobre  o  que  eles  esperam  da
tecnologia da informação e tecnologias relacionadas (que benefícios e em qual
nível de risco aceitável e a qual custo) e quais são suas prioridades para garantir
que o valor esperado seja efetivamente obtido. (ISACA, 2012, pag. 17)
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2.3.3 Referenciais do The Institute for Higher Education Policy – IHEP

Existe atualmente uma quantidade considerável de indicadores de qualidade na

área da Educação a Distância. Um deles é o Institute for Higher Education Policy – IHEP,

nos Estados Unidos, o qual é visto como referência no assunto.

Fundado  em  1993,  por  Jamie  P.  Merisotis  e  Colleen  T.  O'Brien,  O  IHEP  foi

concebido  para  promover  políticas  capazes  de  atender  estudantes  sem o  acesso  ao

ensino superior.

Surgindo à época como algo transformador e inovador, com o passar dos anos, o

Instituto  se  tornou  referência  em  políticas  e  estratégias  em  solução  dos  desafios

encontrados  na  Educação  dos  Estados  Unidos  da  América,  focando-se  sempre,  na

assistência à métodos capazes de diminuírem as desigualdades e aumentando o acesso

ao ensino, por aqueles menos assistidos pelos sistemas convencionais.

Com essa ótica, o Instituto para Política de Educação Superior - IHEP passou a ser

referência  no  estudo  de  políticas  e  avaliações  voltadas  à  Educação  a  Distância,

influenciando vários países, dentre eles, o Brasil.

O IHEP lista cerca de 45 indicadores de qualidade, considerados por ele como

essenciais para os cursos na modalidade EaD, via internet, os quais foram divididos em

sete categorias: 

• suporte institucional;

• desenvolvimento do curso; 

• processo de ensino/aprendizagem;

• estrutura do curso; 

• suporte de capacitação; 

• suporte estudantil; e 

• avaliação e estimativa.

Com esse estudo, elencamos o que encontramos em referenciais de qualidade 
tipicamente voltados à EaD mas que continham de forma implícita, fundamentos que 
viriam a contribuir com a Gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação.
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2.3.4 Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância do MEC

Em 2003, o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação a

Distância, elaborou os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância.

Nele, pode-se destacar:

Devido  à  complexidade  e  à  necessidade  de  uma  abordagem  sistêmica,
referenciais  de  qualidade  para  projetos  de  cursos  na  modalidade  a  distância
devem  compreender  categorias  que  envolvem,  fundamentalmente,  aspectos
pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. (MEC, 2003, pag.7)

No documento, destacam-se os referenciais: 

• concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem;

• sistemas de comunicação; 

• material didático;  

• avaliação; 

• equipe multidisciplinar; 

• infraestrutura de apoio; 

• gestão acadêmico administrativa; e 

• sustentabilidade financeira.

Os  referenciais  elencados  como  indicadores  de  qualidade,  deduzidos  nos

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância do MEC, servirão para

“locarmos” posicionamentos acerca de como tais referenciais, quando vistos sob a ótica

da Gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação, podem se relacionar com a

EaD, de forma a subsidiar novos indicadores de qualidade, conforme a proposta inicial

deste Trabalho de Conclusão de Curso.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia aplicada neste Trabalho de Conclusão de Curso teve por finalidade

capacitar-nos para a realização de uma pesquisa qualitativa, sendo utilizado, para tal, um

caso de estudo no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis, nos Cursos

de  Educação  a  Distância,  para  o  melhor  entendimento  de  como  são  utilizadas  as

Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  no  IFSC,  Campus  Florianópolis  e  suas

adequações, para nos auxiliar à solução de nosso questionamento inicial. 

Os dados foram coletados, inicialmente, por meio de entrevistas não estruturadas,

por uma pesquisa bibliográfica e uma etnografia de curta duração. Nas entrevistas, foi

realizado um roteiro pelo qual o entrevistador procurou iniciar os questionamentos, porém,

no decorrer das entrevistas, o entrevistado teve total  liberdade de inserir  assuntos os

quais achava relevantes. 

Na pesquisa etnográfica, o pesquisador se inseriu em parte da rotina dos cursos,

observando  pontualmente  os  servidores,  coordenadores,  tutores  e  professores,

objetivando-se na análise de como estavam sendo empregadas as TIC.

3.1 Pesquisa etnográfica de curta duração

Pesquisa etnográfica:

A etnografia é um processo guiado preponderantemente pelo senso questionador
do etnógrafo. Deste modo, a utilização de técnicas e procedimentos etnográficos,
não  segue  padrões  rígidos  ou  pré-determinados,  mas  sim,  o  senso  que  o
etnógrafo  desenvolve  a  partir  do  trabalho  de  campo  no  contexto  social  da
pesquisa.  MATTOS,  CLG.  A abordagem etnográfica  na  investigação  científica.
(MATTOS; CASTRO, 2011, pag. 50)

Com  este  método  exploratório,  pretendeu-se  observar  a  rotina  dos  gestores,

professores e tutores da EaD do IFSC, Campus Florianópolis, para assim, obtermos a

noção de como a GTIC dá o suporte necessário à EaD. 

Ao nos colocarmos como observadores, pretendemos entender a inteiração que

existe entre a Gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação e a Educação a

Distância do IFSC, Campus Florianópolis, o quanto esta relação encontra-se visivelmente
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organizada e a inteiração desta, para a melhoria do processo ensino/aprendizagem e na

oferta e manutenção dos cursos. 

No  método,  o  observador  procurou  entender  os  processos  e  as  rotinas  em

diferentes setores e graus de responsabilidades, assim como, as formas que as TIC são

utilizadas, sua estrutura física e lógica. 

Prodanov e Freitas (2013, pag.52) descrevem a pesquisa exploratória como:

A pesquisa exploratória possui planejamento flexível, o que permite o estudo do
tema sob diversos ângulos e aspectos. Em geral, envolve:
-  levantamento bibliográfico;
-  entrevistas  com pessoas  que  tiveram experiências  práticas  com o  problema
pesquisado;
-  análise de exemplos que estimulem a compreensão.

Em segundo  plano,  de  forma  simultânea,  ocorreu  o  levantamento  da  literatura

relacionada ao assunto. Um leque de informações, referências, obras e artigos foram lidos

e estudados, sob a ótica da qualidade das TIC na EaD, formando um pré conhecimento

que habilitou o observador a ter um olhar crítico, porém inerte, de uma fração do dia a dia

dos setores da EaD do IFSC, Campus Florianópolis.

3.2 Entrevistas não estruturadas

Com a rotina etnográfica, realizamos entrevistas não estruturadas. Optou-se por

esta modalidade de entrevista para procurar identificar pontos coincidentes, de uma forma

natural, sem que o entrevistador viesse a direcionar plenamente as entrevistas, fazendo o

papel  de  um  ouvinte,  não  delimitando  os  assuntos,  mas  sim,  procurando  captar  as

informações  dos  entrevistados,  deixando-os  a  vontade  para  formular  suas  próprias

questões, enriquecendo as entrevistas com dados e informações julgadas pertinentes.

Ainda de acordo com Prodanov e Freitas (2013, pag. 105):

A entrevista é a obtenção de informações de um entrevistado sobre determinado
assunto ou problema. A entrevista pode ser:

-padronizada  ou  estruturada:  é  quando  o  entrevistador  segue  roteiro
preestabelecido. Ocorre a partir de um formulário elaborado com antecedência.

Com a padronização, podemos comparar grupos de respostas;

-não padronizada ou não estruturada: não existe rigidez de roteiro; o investigador
pode  explorar  mais  amplamente  algumas  questões,  tem  mais  liberdade  para
desenvolver  a  entrevista  em  qualquer  direção.  Em  geral,  as  perguntas  são
abertas;
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As entrevistas servirão, principalmente, para entendermos o quanto a Gestão das

Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  são  empregadas  no  IFSC,  campus

Florianópolis, bem como, onde a Gestão participa desse processo de oferta de educação. 
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4 DESENVOLVIMENTO

Nos capítulos a seguir, vamos nos deparar com duas “linhas” de contextualização:

• a  primeira,  vamos  correlacionar  os  indicadores  de  qualidade  presentes  no

COBIT 5 e na ISO/IEC 38500:2015. Estudaremos o que há de relevante neles e o

que pode ser aproveitado como indicador de qualidade na GTIC; e

• a segunda vamos correlacionar os indicadores de qualidade presentes   no

COBIT 5 e na ISO/IEC 38500:2015, sob uma ótica de EaD.

4.1  Correlacionando  os  indicadores  de  qualidade  no  COBIT  5  e  na  ISO/IEC
38500:2015

Já vimos que existe uma carência literária sob o tema “qualidade da Gestão das

Tecnologias da Informação e Comunicação”, por isso, em nossas buscas, percebemos um

alinhamento em diversos modelos de Governança voltados às TIC. Assim, vamos utilizar

como espinha dorsal o modelo apresentado pelo COBIT 5 e pela ISO/IEC 38500:2015. 

4.1.1 No COBIT 5

No COBIT 5, percebemos que ele é mais voltado à Governança de TI,  porém,
ainda nele,  observa-se  que  a  Gestão das  TIC são referenciadas  quando  se  trata  da
Gestão de Serviços de TIC; sendo assim, observamos os seguinte indicadores no COBIT
5:

• eficácia;

• eficiência;

• integridade;

• confiabilidade;

• disponibilidade;

• confidencialidade; e

• conformidade.
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Quadro 1 - indicadores de qualidade no COBIT 5

Indicador Conceito

Eficácia A informação é eficaz se atender às necessidades do consumidor da informação
que a utiliza para uma tarefa específica.   

Eficiência Se a informação que atende às necessidades do consumidor da informação for
obtida  e  usada  facilmente  (por  exemplo,  necessitar  de  poucos  recursos  –
esforço físico, esforço cognitivos, tempo e dinheiro), então o uso da informação
será  considerado  eficiente.  Metas  de  qualidade  da  informação:credibilidade,
acessibilidade, facilidade de operação e reputação.

Integridade Se  a  informação  tiver  integridade,  então  ela  será  exata  e  completa.  Isso
corresponde às seguintes  metas de qualidade da informação:  completude e
exatidão.

Confiabilidade A confiabilidade é frequentemente vista como sinônimo de exatidão; no entanto,
também se pode dizer  que a informação é confiável  se ela  for  considerada
verdadeira e confiável.

Disponibilidade  A  disponibilidade  é  uma  das  metas  de  qualidade  da  informação  sob  a
orientação da acessibilidade e segurança.

Confidencialidade A confidencialidade corresponde às metas de qualidade da informação no que
diz respeito à restrição ao acesso. 

Conformidade  A  conformidade  no  sentido  de  que  a  informação  que  deve  cumprir  as
especificações  é  coberta  por  qualquer  uma  das  metas  de  qualidade  da
informação, dependendo dos seus requisitos. 

Extraído de: COBIT 5, p.67

4.1.2 Na ISO/IEC 38500:2015

A ISO/IEC  38500:2015  é  uma  norma  internacional  que  trata  da  governança

corporativa,  na  ótica  das  TIC.  Ao  lermos  esta  norma,  percebemos  os  seguintes

indicadores:

• responsabilidade;

• estratégia;

• aquisições;

• desempenho;

• conformidade; e

• comportamento humano.
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Quadro 2 - indicadores de qualidade na ISO/IEC 38500:2015

Indicador Conceito

Responsabilidade Todos os envolvidos devem compreender e aceitar as suas responsabilidades
no fornecimento e na procura de TI. Aqueles que são responsáveis por ações,
deverão ter tal autoridade para assim exercerem.

Estratégia A estratégia da organização considera as capacidades atuais e futuras de sua
TI; os planos estratégicos voltados à TI, deverão contemplar as necessidades
atuais e futuras da instituição.

Aquisições Existem razões válidas para as aquisições, as quais são feitas embasadas em
análise  apropriada  e  contínua,  através  de  decisões  claras  e  transparentes,
havendo uma equivalência entre os benefícios, oportunidades, custo e riscos,
considerando-se sempre a curto e longo prazo.

Desempenho Existe  uma adequação realista  das  TI  a  fim de dar  o  suporte  necessário  à
organização,  por  meio  da  disponibilização  de  serviços,  com  a  qualidade
necessária para responder aos requisitos atuais e futuros da instituição.

Conformidade As TI estão de acordo com a legislação e regulamentos, com políticas e boas
práticas claramente definidas, implementadas e aplicadas.

Comportamento humano Existe  o  respeito  ao comportamento  humano e  por  isso,  as  políticas  em TI
considera tal afirmativa, incluindo a necessidade e a evolução das pessoas no
processo como um todo.

Extraído de:  ISO/IEC 38500:2015, pag. 8

4.1.3 Correlação do COBIT 5 e ISO/IEC 38500:2015

Quando  cruzamos  os  referenciais  que  deduzimos  no  COBIT  5  e  ISO/IEC
38500:2015, percebemos que alguns se correlacionam ou possuem uma forte inclinação
à Gestão das Tecnologias da Informação.

Para estas inclinações e convergências, denominamos de “Modelo Parcial Alpha”,
o qual apresenta tudo o que foi correlacionado nos dois modelos voltados à TIC, porém,
agora sob a ótica da EaD inserida neles.
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Os  requisitos  que  estão  em  destaque  na  cor  “amarela”  representam  uma

aproximação contextual  existente  no COBIT 5 e na ISO/IEC 38500:2015,  alinhados à

Gestão das TIC.

Com  este  “alinhamento”,  formamos  um  grupo  de  indicadores  de  qualidade

especificamente voltados às TIC.

São os indicadores:

• aquisição;

• confiabilidade;

• conformidade; e

• disponibilidade.

Esses indicadores serão utilizados no último estágio de correlações, juntamente

com os indicadores resultantes do item 4.2.

4.2  Correlacionando  os  indicadores  de  qualidade  no  The  Institute  for  Higher
Education  Policyihep-IHEP  e  dos  Referenciais  de  Qualidade  para  Educação
Superior a Distância – MEC

Da mesma forma que no item 4.1., vamos desta vez, trabalhar com o IHEP e os

Referenciais do MEC. Neles, a procura por indicadores de qualidade voltados à EaD,

porém, sob a ótica do uso e/ou serviços relacionados às Tecnologias da Informação e

Comunicação.

4.2.1 The Institute for Higher Education Policy – IHEP

No IHEP, os “indicadores” são organizados em sete categorias, totalizando, ao final

45 indicadores de qualidade na EaD.

Estes indicadores, tidos como referenciais utilizados em vários países, estão assim

dispostos:

• suporte institucional;
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• desenvolvimento do curso;

• processo de ensino / aprendizagem;

• estrutura do curso;

• suporte estudantil;

• suporte de capacitação; e

• avaliação e estimativa;

Quadro 3 - indicadores de qualidade no The Institute for Higher Education Policy – IHEP

Indicador Conceito

Suporte institucional Os professores recebem incentivos profissionais para práticas inovadoras para
incentivar o desenvolvimento de cursos de ensino à distância.
Existem recompensas institucionais para o efetivo ensino de cursos à distância.
Um plano de tecnologia documentado está em vigor para garantir padrões de
qualidade.
Existem  medidas  de  segurança  eletrônicas  para  assegurar  a  integridade  e
validade das informações.
Apoio  à  construção  e  manutenção  da  infraestrutura  distância  educacional  é
abordada por um sistema centralizado.
O desenvolvimento do curso de ensino a distância deve ser aprovado através
de um amplo processo de revisão.

Desenvolvimento  do
curso

Existem  diretrizes  relativas  aos  padrões  mínimos  para  desenvolvimento  de
cursos, design e entrega.
O  design  do  curso  é  gerenciado  por  equipes  constituídas  por  professores,
especialistas  em conteúdo,  designers  de  instrução,  especialistas  técnicos  e
pessoal de avaliação.
Durante  o  desenvolvimento  do  curso,  as  peculiaridades  dos  alunos  são
considerados.
Os  instrumentos  de  avaliação  são  utilizados  para  verificar  os  estilos  de
aprendizagem  específicos  dos  alunos  e  servem  para  determinar  o  tipo  de
entrega do curso.
Os cursos são projetados com uma estrutura consistente, facilmente discernível
para estudantes de diferentes estilos de aprendizagens.
A  tecnologia  utilizada  para  fornecer  o  conteúdo  do  curso  é  baseado  em
resultados de aprendizagem.
Os materiais de instrução são revistos periodicamente para garantir que eles
atendam aos padrões do programa.

Processo  de  ensino  /
aprendizagem

A interação estudantil com a faculdade é facilitada através várias maneiras.
A interação entre os alunos é facilitada de várias maneiras.
O feedback para as tarefas e perguntas dos alunos é fornecido em tempo hábil.
O  feedback para  os  estudantes  é  fornecido  de  forma   construtiva  e  não
ameaçadora.
Os cursos são separados em segmentos autônomos (módulos) que podem ser
usados  para  avaliar  o  domínio   do  aluno,  antes  de  avançar  no  curso  ou
programa.
Os  módulos/segmentos  são  de  durações  variadas,  determinados  pela
complexidade da aprendizagem resultados.
Cada  módulo/segmento  exige  que  os  alunos  desenvolvam propriedades em
análise, síntese e avaliação como parte de suas tarefas de curso.
Os sistemas de correio de voz e/ou correio eletrônico de classe são fornecidos
para incentivar estudantes a trabalhar um com os outros e com seus instrutores.
Os  cursos  são  projetados  para  exigir  que  os  alunos  trabalhem  em grupos
utilizando  atividades  de  resolução  de  problemas  para  desenvolver  o
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entendimento do tópico. 
Os materiais dos cursos promovem a colaboração entre estudantes.

Estrutura do curso Os alunos recebem, de um curso suplementar, informações que descrevem os
objetivos do curso, conceitos e ideias.
Os objetivos específicos são estabelecidos para os estudantes, respeitando um
tempo mínimo por semana para trabalhos de estudo e trabalhos de casa.
Os professores devem classificar e devolver todas as atribuições dentro de um
certo período de tempo.
Os  recursos  da  biblioteca  são  suficientemente  disponibilizados  para  os
estudantes.
Os alunos são instruídos nos métodos adequados de pesquisa efetiva, incluindo
a avaliação da validade de recursos.
Antes de iniciar o programa, os alunos são avisados sobre o programa para
determinar  se  eles  têm  a  automotivação  e  compromisso  para  aprender  à
distância.
Os  resultados  de  aprendizagem  para  cada  curso  são  resumidos  em  uma
declaração claramente escrita e direta.

Suporte estudantil Os  alunos  podem obter  assistência  para  ajudá-los  a  usar  dados acessados
eletronicamente com sucesso.
Os  alunos  recebem  treinamento  prático  e  informações  para  ajudá-los  na
obtenção de material  através  de bancos de dados eletrônicos,  empréstimos
entre bibliotecas, arquivos do governo, serviços de notícias, etc.
A informação sobre o programa é fornecida ao aluno por escrito.
O suporte é facilmente acessível  e está disponível para todos os alunos ao
longo da duração do curso/programa.
Existe um sistema estruturado para abordar as queixas dos aluno.

Suporte de capacitação O suporte no desenvolvimento do curso é disponível para professores e eles
são encorajados a usá-lo.
Os membros do corpo docente são assistidos na transição de ensino de sala de
aula para instrução à distância e são avaliado durante processo.
Existem  recursos  de  orientação  para  professores  que  ensinam  cursos  a
distância desenvolverem suas aptidões.
O  treinamento  do  instrutor  a  distância  continua  ao  longo  da  progressão  da
classe on-line.
Os membros são capacitados a receber por escrito, os meios para lidar com
questões  decorrentes  de  estudantes,  quanto  ao  uso  de  dados  acessados
eletronicamente.

Avaliação e estimativa A eficácia educacional do programa é medido usando vários métodos.
Um  processo  de  avaliação  é  usado  para  melhorar  o  processo  de
ensino/aprendizagem.
Existem  padrões  específicos  para  comparar  e  melhorar  os  resultados  de
aprendizagem.
Dados sobre inscrição, custos e êxito no uso de tecnologias inovadoras, são
usados para avaliar a eficácia do programa.
Os  resultados  de  aprendizagem  previstos  são  regularmente  revisados  para
garantir clareza, utilização e adequação.

Extraído de: IHEP - THE INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION POLICY, 2000, pg. 9

4.2.2 Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância – MEC

O  MEC  aponta  cerca  de  oito  referenciais  de  qualidade.  Nestes  indicadores,
procuramos o que mais se aproxima das TIC e inserimos, após seu estudo, uma ótica
voltada à produção de indicadores.

Nos Referenciais de Qualidade para a EaD, elencadas pelo Ministério da Educação
e Cultura, relacionamos:
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• concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem;

• sistemas de comunicação;

• material didático;

• avaliação;

• equipe multidisciplinar;

• infraestrutura de apoio;

• gestão acadêmico administrativa; e

• sustentabilidade financeira.

Quadro 4 - indicadores de qualidade nos Referenciais de Qualidade para Educação
Superior a Distância – MEC

Indicador Conceito

Concepção de educação 
e currículo no processo 
de ensino e 
aprendizagem

O uso inovador da tecnologia aplicado à educação, e mais especificamente, à
educação a distância deve estar apoiado em uma filosofia de aprendizagem que
proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de desenvolver projetos
compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o
conhecimento.

Sistemas de 
comunicação

O princípio da interação e da interatividade é fundamental para o processo de
comunicação e devem ser garantidos no uso de qualquer meio tecnológico a ser
disponibilizado.

Material didático A produção de material impresso, vídeos, programas televisivos e radiofônicos,
videoconferências, CD-ROM, páginas web, objetos de aprendizagem e outros,
para  uso  a  distância,  atende  a  diferentes  lógicas  de  concepção,  produção,
linguagem, estudo e controle de tempo.

Avaliação Devem  ser  articulados  mecanismos  que  promovam  o  permanente
acompanhamento dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades
na aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de ensino-aprendizagem.

Equipe multidisciplinar Em educação a  distância,  há  uma diversidade  de  modelos,  que  resulta  em
possibilidades diferenciadas de composição dos recursos humanos necessários
à  estruturação e funcionamento de cursos nessa modalidade.

Infraestrutura de apoio Além de  mobilizar  recursos  humanos  e  educacionais,  um curso  a  distância
exige  infraestrutura  material  proporcional  ao  número  de  estudantes,  aos
recursos tecnológicos envolvidos e à extensão de território a ser alcançada, o
que representa um significativo  investimento para a instituição.

Gestão  acadêmico
administrativa

Em particular, a logística que envolve um projeto de educação a distancia - os
processos  de  tutoria,  produção  e  distribuição  de  material  didático,
acompanhamento  e  avaliação  do  estudante  -  precisam  ser  rigorosamente
gerenciados e supervisionados, sob pena de desestimular o estudante levando-
o  ao  abandono  do  curso,  ou  de  não  permitir  devidamente  os  registros
necessários para a convalidação do processo de aprendizagem.

Sustentabilidade
financeira

A  educação  superior  a  distância  de  qualidade  envolve  uma  serie  de
investimentos  iniciais  elevados,  para  a  produção  de  material  didático,  na
capacitação das equipes multidisciplinares, na implantação de polos de apoio
presencial e na disponibilização dos demais recursos educacionais, assim como
na implantação (metodologia e equipe) da gestão do sistema de educação a
distancia.

Extraído de: Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância – MEC, pag. 7
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4.2.3 Correlação IHEP e Indicadores do MEC

Ao  realizarmos  o  estudo  e  a  correlação  dos  indicadores  do  IHEP e  do  MEC,

formamos um modelo, o qual denominaremos de “Modelo Parcial Bravo”. Neste modelo

parcial, encontramos as convergências:

• suporte estudantil;

• suporte institucional;

• sistemas de comunicação;

• equipe multidisciplinar; e

• infraestrutura de poio.

Neste modelo parcial, procuramos os indicadores convergentes; neles, inserimos a

ótica de que, sem eles, não seria possível ter uma Gestão de TI de qualidade.
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Figura 13: Modelo Parcial Bravo - indicadores de qualidade no The Institute for Higher Education Policyihep-
IHEP e dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância – MEC

Fonte: Do autor.



4.3 Gerando um gabarito primário dos indicadores da qualidade na GTIC voltada à
EaD

A figura 8 apresenta o resultado das correlações, com suas fontes; nela, podemos
visualizar de onde foram retiradas as bases dos indicadores, servindo de gabarito primário
para nossos futuros indicadores de qualidade na GTIC na EaD. 

Um terceiro modelo, agora contendo o que foi relacionado nos modelos parciais
Alpha e Bravo, foi gerado, com uma visão de Gestão das Tecnologias da Informação e
Comunicação na Educação a Distância, o qual denominamos de “Modelo Parcial Charlie”.

O  Modelo  Parcial  Charlie  possui  em seu  escopo,  tudo  o  que  encontramos no
COBIT 5, na ISO/IEC 38500:2015, nos Referenciais de Qualidade apontados pelo MEC e
naqueles apontados pelo IHEP, porém, ainda em estado imaturo.
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Figura 14: Modelo Parcial Charlie - indicadores e suas fontes

Fonte: Do autor.



4.4 Proposta de indicadores de qualidade da Gestão das TIC na EaD

Após as correlações realizadas, partimos para um estudo mais aprofundado nos

indicadores, dando mais “força” aos conceitos, justificando e exemplificando o que na

prática encontramos, melhorando assim o entendimento do que se propôs no tema e em

nosso Objetivo Geral.

Inicialmente, como se percebe na Figura 14, tínhamos onze indicadores, os quais

foram concebidos por meio de aproximação. Desta forma, pegamos tudo o que vimos de

GTI na área específica da EaD (IHEP e indicadores MEC) e tudo o que havia de GTI

utilizável na EaD, por meio do COBIT 5 e da ISO 38500:2015. Com isso, os indicadores

que se  aproximavam foram aglutinados,  formando um indicador,  gerando nossos oito

indicadores finais.

Apontar indicadores de qualidade, principalmente quando estamos nos referindo à

indicadores na Gestão das Tecnologias da Informação na Educação a  Distância,  nos

requer  um maior  cuidado,  por  isso,  faz-se  bem conceituar  cada um deles  e  por  fim,

realizar uma exemplificação de como eles se apresentariam na “vida real”.

Desta forma, temos os indicadores apresentados, de uma forma mais específica,

elencando o conceito de cada um deles e descrevendo as formas que eles podem se

apresentar, por meio de exemplos, conforme podemos ver:
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Figura 15: os oito indicadores de qualidade na GTIC na EaD

Fonte: Do autor.



• acessibilidade e eficiência da informação: 

-as informações estão disponíveis para os gestores,  professores, tutores,

alunos e funcionários da instituição;

 -as informações são apresentadas de forma clara, de fácil acesso, íntegra,

confiável e padronizada; e

  -as informações são confiáveis, pois o ambiente virtual é de acesso seguro.

Justificativas: 

-a acessibilidade faz com que os usuários não tenham dúvidas no decorrer

do processo educacional; e

-as  informações  possuem  a  credibilidade  necessária,  pois  tem  fonte

confiável e não são alteradas sem o estudo necessário, nem por operadores não

autorizados.

Exemplos  que  podem  indicar  a  presença  da  acessibilidade  da

informação:

-existe no AVEA um quadro de avisos devidamente identificado, com fontes

padronizadas; 

-o  AVEA está  integrado,  de  modo  que  os  dados  referentes  as  notas  e

presença  dos  alunos,  podem  ser  acessados  pelos  professores,  tutores,

alunos e funcionários.

• disponibilidade do ambiente e equipamentos: 

-os  equipamentos  e  AVEA  permanecem  disponíveis  plenamente,  não

havendo interrupções perceptíveis nos serviços;

-existe  um gerenciamento  de  equipamentos  e  procedimentos  voltados  à

constante entrega dos serviços aos professores, tutores, alunos e funcionários; e 

-os  Ambientes  Virtuais  de  Ensino  e  Aprendizagem  são  acessados

unicamente por meio de login e senha, com permissões distintas.
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Justificativas: 

-a disponibilidade do ambiente possibilita aos usuários o acesso constante

ao AVEA,  evitando demandas de reclamações ou determinados eventos,  como

provas e atividades são adiados ou cancelados; 

-as videoconferências não são desmarcadas ou canceladas por problemas

técnicos no campus ou polos, a não ser, por algum evento de ordem externa, como

fortes vendavais e black-outs; e

-gestores, professores, tutores alunos e funcionários são cadastrados para

terem acessos e permissões distintas no AVEA, de acordo com suas necessidades

e funções.

Exemplos  que  podem  indicar  a  presença  da  disponibilidade  do

ambiente e equipamentos:

-existe redundância dos servidores do AVEA, para evitar as interrupções,

perceptíveis, do serviço;

-existe redundância dos equipamentos e links para videoconferência; e

-existe  uma  distribuição  de  equipamentos  compatível  com o  número  de

professores, tutores e funcionários.

• planejamento nas aquisições: 

-as  aquisições  de  materiais,  equipamentos  e  software,  são  fruto  de  um

estudo e de uma análise apropriada e contínua;

-as aquisições contemplam os cursos e a administração do curso; e 

-as necessidades de aquisições de  hardware,  software e/ou serviços, são

consideradas para uma execução a curto e longo prazo, mediante planejamento.

Justificativas: 

-quando  há  um  planejamento  nas  aquisições  de  equipamentos  e  de

softwares, os mesmos são substituídos por levas, sem a interrupção dos serviços;

e
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-as  incompatibilidades  de  hardware,  software e  serviços,  são

constantemente  verificadas  e  anuladas  por  meio  de  planejamento  contínuo  e

estudo sistemático das inovações tecnológicas.

Exemplos  que  podem  indicar  a  presença  de  planejamento  na

aquisição:

-existe um plano de aquisição dos equipamentos, software e contratação de

serviços, para não gerar incompatibilidade entre os mesmos;

-a substituição dos equipamentos são feitos de forma gradual, para que não

se tenha um grande número de necessidade de substituições; e

-existe um plano de implantação e manutenção da infraestrutura.

• suporte  acadêmico administrativo: 

-existe  uma  interface  capaz  de  atender  os  alunos,  professores/tutores,

gestores e o ambiente externo à instituição; 

-a  administração  do  curso  gerencia  simultaneamente  o  suporte  aos

professores, tutores e alunos, além de atender a comunidade externa ao curso e a

interligação com outros cursos.

Justificativas: 

-um suporte acadêmico administrativo  é a interface da administração do

curso,  que  pode  ser  acessada  por  professores,  tutores,  alunos,  outros  cursos,

outros campus; e

-há interatividade do campus com outros polos e comunidade em geral, com

informações e interatividade capazes de diminuir a distância entre os interlocutores

citados e o curso, provendo também, serviços.

Exemplos  que  podem  indicar  a  presença  de  suporte  acadêmico

administrativo:

-existe  uma  estrutura  física  e  lógica  que  atende  às  necessidades

administrativas;

-os  alunos  conseguem  utilizar  o  AVEA  para  se  comunicarem  com  a

secretaria/departamento do seu curso;

-possuir sites e outros meios de comunicação com a comunidade em geral.
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• interatividade 360º: 

-a  interatividade  entre  professor/tutor  e  aluno,  bem como  aluno/aluno,  é

baseada no AVEA, o qual se comporta como ferramenta de interatividade em todos

os níveis e direções; 

-existe uma redundância em meios de comunicação, capazes de atender as

demandas, em caso de ausência do principal; e

-todos os assuntos,  bem como requisições,  principalmente por  parte  dos

alunos,  são facilmente abordados,  recebidos e enviados por  meio do ambiente

virtual, por todos os envolvidos no sistema, incluindo neste caso, a comunidade

externa em geral.

Justificativas: 

-interatividade 360º, é a capacidade de comunicação e de inteiração entre

todos ao envolvidos no processo educacional e de suporte ao mesmo;

-com a interatividade 360º, as distâncias são reduzidas e os problemas são

identificados com rapidez.

Exemplos que podem indicar a presença de interatividade 360º:

-o  professor  consegue  se  comunicar  com  toda  turma/curso  através  do

AVEA;

-o aluno consegue se comunicar com a secretaria/departamento do curso

via AVEA; e

-o aluno consegue se comunicar com o professor via AVEA.

• suporte estudantil: 

-os alunos recebem treinamento de ambientação e operação do AVEA; 

-as informações sobre o programa dos cursos são de fácil  acesso e via

AVEA; e 

-existe  um  sistema  estruturado  para  receber  as  eventuais  queixas,

reclamações ou sugestões dos alunos.
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Justificativas: 

-suporte  estudantil  é  fornecer  aos  alunos  todas  as  ferramentas  e

conhecimento necessário à utilização eficiente das mesmas; e

-é por meio do suporte estudantil que o aluno inicia suas experiências no

AVEA e faz suas sugestões ou reclamações.

Exemplos que podem indicar a presença de suporte estudantil:

-existe um curso de ambientação ao AVEA, disponível aos alunos; e

-existe um contato direto com a ouvidoria.

• equipe multidisciplinar: 

-a equipe (gestores, professores, tutores e demais funcionários) possuem

habilidades diversas, que atendem grande parte do escopo do curso;  e

-existem profissionais especialistas em desenho instrucional, diagramação,

ilustração, desenvolvimento de páginas web, entre outros.

Justificativas: 

-uma equipe multidisciplinar é aquela que possui toda expertise necessária

ao andamento dos mesmos, dos campus aos polos, sem a necessidade constante

de contratações.

Exemplos que podem indicar a presença de equipe multidisciplinar:

-existe pouca ou nenhuma necessidade de novas contratações;

-nenhum setor ou matéria está sem funcionário ou professor devidamente

habilitado; e

-a maioria dos problemas são solucionados pela própria equipe.

• infraestrutura física de apoio: 

-a infraestrutura atende as necessidades da demanda dos estudantes; 

-a  infraestrutura  atende  as  necessidades  dos  gestores,  professores  e

tutores; 
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-a infraestrutura atende as necessidades dos polos; e  

-a infraestrutura atende as necessidades da administração dos cursos.

Justificativas: 

-a  infraestrutura  física  e  lógica  de  apoio  engloba  toda  a  logística  de

hardware, software e serviços do campus e dos polos, voltadas à administração; e

-  a  infraestrutura  física  e  lógica  de  apoio  engloba  toda  a  logística  de

hardware,  software e  serviços  do campus  e  dos  polos,  voltadas  aos gestores,

professores, tutores e alunos.

Exemplos  que  podem indicar  a  presença  de  infraestrutura  física  de

apoio:

-os servidores atendem integralmente à demanda aos acessos dos alunos; 

-os polos possuem uma estrutura capaz de atender a demanda dos cursos

lá existentes; e

-os polos possuem secretarias para apoio aos professores, tutores e alunos.

QUADRO 5: Gabarito de Indicadores de Qualidade Na GTIC Na EaD

INDICADOR
OBSERVAÇÃO

Ausente
Pouco

presente
Normalmen
te presente

Sempre
presente

1. acessibilidade e eficiência da informação

2. disponibilidade do ambiente e equipamentos

3. planejamento nas aquisições

4. suporte  acadêmico administrativo

5. interatividade 360º

6. Suporte estudantil

7. equipe multidisciplinar

8. infraestrutura física de apoio

Fonte: Do Autor.
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5 CONCLUSÕES

Ao  iniciarmos  este  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  tínhamos  a  intenção  de

estudarmos como era a Gestão das Tecnologias da Informação e Comunicações, na EaD

do IFSC, campus Florianópolis, apontando possíveis problemas e soluções, bem como a

qualidade  que  a  GTIC  tinha  alcançado  na  EaD  local,  e  para  isso,  realizamos  uma

etnografia de curta duração e um estudo bibliográfico da evolução da EaD, passando

pelas  Cinco  Gerações  da  EaD:  Correspondência,  Transmissão  por  rádio  e  televisão,

Universidades Abertas, Teleconferências e Internet/Web. Passamos pela história da EaD

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e como ela é

organizada e estruturada para atendes às necessidades da comunidade acadêmica que

foi inserida. 

No decorrer de nossa etnografia de curta duração, quando observamos parte do

cotidiano dos gestores,  professores e tutores, percebemos que para estudarmos se a

GTIC na EaD do IFSC estava em um nível de qualidade esperada, nos deparamos com a

necessidade  de  encontrarmos  parâmetros  referenciais  para  então  chegarmos  ao

diagnóstico da qualidade na GTIC na EaD.

Passamos então a procurar na literatura, conceitos que nos fornecessem o que

seria uma boa gestão das TIC na EaD, por meio de indicadores de qualidade. Nessa

busca, percebemos que havia dois pontos ainda não conectados:

-no primeiro ponto, a literatura abordava a Gestão das Tecnologias da Informação,

com conceitos e indicadores de qualidade voltados aos serviços de TIC e suas

gestões; e

-no segundo ponto, referenciais e indicadores de qualidade capazes de qualificar

ou  não  uma  sistema  educacional  de  EaD,  não  somente  no  ponto  de  vista

pedagógico, mas também no ponto de vista estrutural.

Ao  percebermos  que  não  havia  referenciais  ou  indicadores  de  qualidade

específicos para a GTIC na EaD, passamos então ao estudo separado, a procura de

indícios de similaridade e convergências entre o que seria a qualidade na Gestão de TI e

o que seria Qualidade na Gestão da EaD, formulando então, uma espécie de gabarito,

capaz  de  englobar  a  qualidade  das  TIC  na  EaD,  mesmo  que  de  uma  forma  ainda

simplista ou minimalista, sem nenhum estudo ou preposição de aderência, mas focando-
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se na formação inicial destes indicadores, já que no escopo deste TCC não seria possível

tal aprofundamento.

5.1 Relativas aos objetivos do trabalho

Em nosso estudo, procuramos estabelecer relações entre indicadores de qualidade

na Gestão das TIC e na Gestão na EaD, para tal, estudamos os indicadores contidos no

The Institute for Higher Education Policyihep-IHEP e nos Referenciais de Qualidade para

Educação Superior a Distância – MEC; Neles, correlacionamos os “traços” de indicadores

que poderiam ser transportados à GTIC. Com esse estudo, chegamos aos indicadores:

suporte estudantil, suporte institucional, sistemas de comunicação, equipe multidisciplinar

e infraestrutura de poio.

Em um segundo grupo, correlacionamos os indicadores encontrados no  Control

Objectives  for  Information  and  Related  Technologies  –  COBIT  5  e  na  International

Organization  for  Standardization/  International  Electrotechnical  Commission  –  ISO/IEC

38500:2015 e, semelhante ao que fizemos anteriormente, transportamos tais indicadores

para a GTIC, sob a ótica da EaD. Nesta fase do trabalho, encontramos como indicadores

correlacionados: aquisição, confiabilidade, conformidade e disponibilidade. 

Fruto do que foi estudado  no  The Institute for Higher Education Policyihep-IHEP,

nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância – MEC,  no Control

Objectives  for  Information  and  Related  Technologies –  COBIT  5  e  na  International

Organization  for  Standardization/  International  Electrotechnical  Commission –  ISO/IEC

38500:2015 ,  somado às experiências testemunhadas na etnografia de curta duração,

chegamos  então  à  oito  indicadores  de  qualidade  na  Gestão  das  Tecnologias  da

Informação e Comunicação na Educação a Distância: 

-acessibilidade e eficiência da informação: trata das formas que as informações

são  oferecidas;  neste  indicador,  observa-se  o  quão  clara  e  prática  é  a

acessibilidade das informações;

-disponibilidade do ambiente e equipamentos: este indicador de qualidade nos traz

o quanto estão disponíveis e a qualidade dessa disponibilidade, que encontramos

em equipamentos, sistemas e serviços de TIC voltados à EaD;
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-planejamento nas aquisições: a aquisição de equipamentos, aplicações e serviços

deve ser planejada e sistematizada, a fim de manter a continuidade dos cursos e a

perenidade do projeto educacional;

-suporte  acadêmico administrativo: indicador que trata da qualidade no suporte ao

aluno, quer como atividade diretamente relacionada ao curso, como em atividades

voltadas à administração;

-interatividade  360º:  neste  indicador,  procura-se  a  interatividade  em  todos  os

sentidos, assim, os gestores, tutores, alunos e funcionários conseguem manter um

fluxo de comunicação 360º;

-suporte estudantil: os alunos recebem as informações e treinamentos capazes de

iniciá-los nos cursos e terem experiências positivas no decorrer dos mesmos; 

-equipe multidisciplinar: identifica se a equipe possui habilidades e conhecimentos

capazes de atender todo o escopo do curso;

-infraestrutura  física  de  apoio:  identifica  o  quanto  que  as  estruturas  físicas

conseguem atender o curso.

Mesmo com a intenção inicial deste TCC ter sido a de medir a qualidade na GTIC

na EaD do IFSC,  campus Florianópolis,  nosso rumo não foi  a  quem do esperado.  A

dinâmica e surgimento de ideias e de pontos de vista, geraram um redirecionamento e

alinhamento ao pensamento cerne de avaliar a GTIC na EaD .

O desafio de não ter encontrado na literatura alguma referência que trouxesse os

indicadores  de  qualidade  diretamente  voltados  à  GTIC  na  EaD,  nos  fez  pensar  em

naqueles que mais se aproximassem ao tema.

5.2 Trabalhos futuros

É certo de que mesmo tendo justificado e exemplificado, de forma sucinta, nossos

oito Indicadores de Qualidade na Gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação

na Educação a Distância (acessibilidade e eficiência da informação, disponibilidade do

ambiente  e  equipamentos,  planejamento  nas  aquisições,  suporte  acadêmico

administrativo,  interatividade  360º,  suporte  estudantil,  equipe  multidisciplinar  e

infraestrutura  física  de  apoio),  temos  a  convicção  de  que  muito  poderia  ter  sido
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desenvolvido em termos de conceitos mais abrangentes e de mecanismos capazes de

medir a aderência aos indicadores, por profissionais da EaD.

Como se trata de um Trabalho de Conclusão de Curso e dadas as adversidades

encontradas no decorrer  de  seu desenvolvimento,  acreditamos que caberia  aqui  uma

reflexão sobre o assunto e em trabalhos futuros,  abordando as possibilidades de um

Gestor  de TI,  tendo em mãos os  indicadores justificados,  exemplificados e propostos

neste TCC. 
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