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Transformações
Durante a realização do curso e desta pesquisa, buscando conhecer melhor a
instituição em que atuamos e as novidades no papel de educadores e gestores,
pudemos vivenciar experiências disruptivas e realinhar nossos objetivos e nossa
missão enquanto educadores e atuantes na gestão educacional.
O curso também nos deu a oportunidade de conhecer profissionais de outras
áreas e outras instituições, que enfrentam outras realidades. Apesar de ter sido um
curso ofertado com foco provável nos servidores do IFSC, a maioria dos colegas que
compareciam às avaliações presenciais era de outras instituições, públicas ou
particulares; e, em sua maioria, docentes. Enquanto técnicos em educação,
enfrentamos dificuldades em algumas das unidades curriculares, por não se
relacionarem ao nosso dia a dia funcional, mas cada experiência foi importante para
entender melhor o funcionamento da instituição e a importância de cada um de nós
para o bom andamento e para obter o principal objetivo de uma instituição de
ensino: a permanência e o êxito dos estudantes.

Nós não podemos prever o futuro, mas podemos inventá-lo.
(Dennis Gabor)

RESUMO

CARVALHO, Jaqueline Matos; DOMIT, Rodrigo. Permanência e êxito em cursos
de especialização (lato sensu) EaD no IFSC. Ano. 2019. XX f. Trabalho de
Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Tecnologias para Educação
Profissional) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2019.
A Educação a Distância (EaD) tem se consolidado à medida que as
tecnologias de comunicação tornam-se mais acessíveis e avançam rumo à
interatividade. Em 2017, 56,75% das matrículas em cursos de pós-graduação do
IFSC se deram na modalidade EaD. Assim como na educação presencial, um dos
grandes desafios da EaD é o combate à evasão. O propósito deste estudo foi
aprofundar a compreensão sobre os fatores que levam à evasão em cursos de
especialização (lato sensu) EaD, para subsidiar o planejamento da gestão escolar
visando à permanência e êxito. No ano de 2018, identificou-se taxa de evasão
variando entre 11,39% e 43,98% em três dos cursos de especialização EaD
ofertados pelo IFSC. Este estudo investigou os fatores que levaram à evasão,
através de levantamento bibliográfico, análise de documentos e orientações
institucionais, de dados acadêmicos e dos resultados de pesquisa realizada com
estudantes evadidos. Também foram identificadas ações que podem ter colaborado
para a permanência e êxito dos estudantes, justificando, deste modo, as diferenças
significativas na evasão entre cursos ofertados pela mesma instituição. Os
resultados embasaram a elaboração de uma lista de dezesseis ações de referência
para gestores que podem contribuir para a permanência e êxito bem como
informações para o planejamento ou revisão de cursos na modalidade EaD.
Palavras-chave: Educação a Distância. Permanência e Êxito. Especialização (lato
sensu).

ABSTRACT

CARVALHO, Jaqueline Matos; DOMIT, Rodrigo. Dropout prevention in graduate
distance learning courses in IFSC. 2019. XX f. Trabalho de Conclusão (Curso de
Pós-Graduação lato sensu em Tecnologias para Educação Profissional) – Instituto
Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2019.
Distance Education develops as communications technologies become more
accessible and advance towards interactivity. In 2017, 56.75% of enrollments in
graduate courses in IFSC were carried out in distance learning courses. One of the
biggest challenges in distance learning, as well as in regular education, is to prevent
dropout. The purpose of this study was to deepen the understanding of the factors
that lead to dropout in graduate (lato sensu) distance learning courses and to
subsidize school management planning aiming dropout prevention. In 2018, dropout
rates varied between 11.39% and 43.98% among three different graduate distance
learning courses in IFSC. This study investigated the factors that led to graduation
dropout through literature review, analysis of institutional documents and guidelines,
academic data and the results of a survey applied to dropout students. Actions that
may have contributed to the success of students have also been identified, thus
justifying the significant differences in dropout rates among courses in the same
institution. The results of this study established basis for the development of a list of
sixteen initiatives to assist future studies and also to support the process of planning
or reviewing distance learning courses.
Palavras-chave: Distance Education. Dropout Prevention. Graduate Studies.
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1 INTRODUÇÃO
A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino onde a mediação
das relações de ensino e aprendizagem ocorre por meio de tecnologias de
informação e comunicação. Uma das suas características é a possibilidade da
assincronicidade das atividades, ou seja, os estudantes, professores e tutores não
necessitam estar no mesmo local e/ou no mesmo horário durante o processo de
ensino e aprendizagem (MOORE; KEARSLEY, 2007).
A EaD tem contribuído na transformação da educação à medida que as
tecnologias de comunicação tornam-se mais acessíveis e avançam rumo à
interatividade, possibilitando a experimentação de novas metodologias e permitindo
a flexibilidade necessária para instituições e, em especial, para os estudantes. Como
consequência da ampliação do acesso e do constante avanço das tecnologias de
informação e comunicação, a EaD vem passando por mudanças e conquistando
espaços no Brasil e em todo o mundo.
A EaD é uma modalidade de ensino que cada vez mais está se
destacando no cenário atual, principalmente porque se adapta à
diferentes realidades dos alunos que procuram formação mediante
este meio. Não se trata de uma forma facilitada de conseguir títulos,
muito menos de formação de baixa qualidade. Trata-se de um
sistema que atende as necessidades de um público específico e está
atingindo cada vez mais segmentos. (FARIA; SALVADORI, 2010 p.
16)

Neste cenário, o conhecimento conceitual da EaD e das ferramentas e
tecnologias

educacionais

para

intermediação

das

relações

de

ensino

e

aprendizagem é primordial para todos que almejam atuar neste campo. Também é
necessário o estudo das relações e mediações que ocorrem nesta modalidade de
ensino, para aprimorar a atuação e as intervenções pedagógicas voltadas a garantir
a permanência e êxito, ou seja, evitar a evasão dos estudantes.
A evasão é um fenômeno inerente ao sistema de ensino, e ocorre tanto na
modalidade presencial quanto na modalidade a distância. Cada modalidade tem as
suas especificidades em relação aos seus determinantes. No entanto, é consenso a
importância do acompanhamento dos estudantes, buscando garantir o sucesso nos

estudos, durante todo o processo de ensino e aprendizagem.
Compreender as causas da evasão nos dá subsídios para avaliar as políticas
públicas, iniciativas e ferramentas voltadas à permanência e êxito; e possibilita a
elaboração de um plano de ação voltado a anular ou minimizar seus impactos, em
uma atuação preventiva e propositiva. Desse modo, o tema desta pesquisa foi a
Permanência e Êxito em Cursos de Especialização (Lato sensu) EaD no IFSC.
Buscou-se investigar algumas das especificidades das pós-graduações na
modalidade a distância e que podem ter relação com a evasão, bem como analisouse a estrutura, as ferramentas e ações voltadas à permanência e êxito nestas áreas.
Considerando as informações elencadas, delineou-se o seguinte desafio: como
maximizar a permanência e êxito em cursos de Especialização (Lato sensu) EaD no
IFSC?
Desta forma, o objetivo principal desta pesquisa é subsidiar a gestão escolar,
de maneira diagnóstica e propositiva, elaborando uma lista de iniciativas que sirvam
como referência para a permanência e êxito em cursos de especialização EaD.
Nesta trajetória de pesquisa, foram elencados os seguintes objetivos
específicos:
● Analisar os documentos institucionais, sob a perspectiva da importância dada às
questões de permanência e êxito, em especial em pós-graduações na modalidade
EaD;

● Analisar dados acadêmicos, quantitativos e qualitativos sobre os cursos de
especialização EaD do IFSC;
● Analisar os Projetos Pedagógicos de Cursos de especialização EaD do IFSC;
● Identificar ações que podem ter colaborado para a Permanência e Êxitos dos
estudantes em cursos de especialização EaD no IFSC.
Para alcançar estes objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a
evasão escolar na modalidade EaD em nível de Especialização (Lato sensu).
Também foram identificados os documentos, as ferramentas de gestão e as formas
de intervenção do IFSC voltadas à permanência e êxito dos estudantes dos cursos
de especialização EaD. Uma pesquisa realizada pela equipe do CERFEAD auxiliou
na compreensão dos fatores determinantes para evasão nos cursos que estão no
escopo desta pesquisa. E, para fins comparativos, foi realizado um levantamento de
dados acadêmicos e documentos relacionados a três cursos de especialização EaD.

Em paralelo à análise documental, foram realizadas entrevistas para obtenção de
relatos de experiência de estudantes e egressos de dois destes cursos, com o
objetivo de compreender as similaridades e diferenças entre as ofertas.
Os resultados da pesquisa corroboraram com as referências consultadas em
relação aos fatores determinantes para evasão, com destaque para: falta de tempo;
dificuldades para adaptação à EAD; e ausência ou ineficiência do atendimento e
acompanhamento ao estudante. E o comparativo entre os cursos analisados
aprofundou a compreensão das ações ou inações que facilitaram ou dificultaram a
permanência e êxito.
Na

análise

bibliográfica,

bem

como

de

documentos

e

orientações

institucionais, constatou-se a falta de proposição de ações e iniciativas voltadas a
diminuir ou mitigar cada um dos motivadores identificados para a evasão. Desta
forma elaborou-se uma lista de ações de referência, para servir como ponto de
partida para o planejamento de ofertas na modalidade EaD pelos gestores, docentes
e equipes de apoio, com o intuito de contribuir com a permanência e êxito dos
estudantes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A educação a distância é o processo de ensino e aprendizagem mediado por
tecnologias, onde os professores e estudantes se encontram distante um do outro.
Segundo Moran (2008), a educação a distância acontece mesmo quando
professores e estudantes não estão juntos fisicamente, mas podem estar
conectados, interligados por tecnologias como a internet, mas também podem ser
utilizados os correios, rádio, televisão, CD-ROM, telefone, fax e tecnologias
semelhantes.
Entre as vantagens que a EaD oferece destacam-se: a capacidade de
desenvolver uma melhor gestão do tempo conforme a disponibilidade do estudante,
facilidade no acesso e compartilhamento de informações independente da região
geográfica do educando, troca de experiências entre os estudantes e professores
por diferentes formas de tecnologias, entre outras, destacando-se também a
possível redução de custos para a oferta e, no caso das particulares, a redução do
valor das mensalidades.
Estas características da modalidade levam a uma taxa de crescimento
exponencial no número de cursos ofertados e de matrículas realizadas. Estudo
conduzido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
(AMBES, 2018) aponta que, entre 2010 e 2016, as matrículas em cursos de
graduação EaD progrediram de 20% para 33% do total. No ano de 2017, na Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 10,86% das matrículas em cursos
de graduação se deram na modalidade EaD; nos cursos de especialização, esse
número chegou a 56,75% (BRASIL, 2018).
Apesar do crescimento exponencial no número de matrículas, a EaD ainda
tem muitos desafios a serem enfrentados para sua efetiva consolidação. Entre estes
desafios está o planejamento das ofertas, com foco em sua adequação às
demandas da sociedade e às tecnologias atuais. Farias (2013) explica que, para que
os processos ocorram com êxito, os profissionais da EaD precisam mostrar-se
competentes, com o propósito de desenvolver ambientes mais atrativos e que
satisfaçam às necessidades e os interesses dos educandos, assim como encorajar o
uso de várias ferramentas de comunicação e interação com o curso de modo que

torne o processo de aprendizagem mais eficaz.
Sob a perspectiva dos gestores educacionais, a EaD promete redução de
custos e reprodução em escala industrial, multiplicando o número de matrículas. No
entanto, tal qual a educação presencial, para que seja efetiva, a EaD demanda
planejamento de oferta e atendimento especializado dos públicos específicos;
exigindo adaptações a cada oferta, cada turma e cada perfil de estudante.
Em relação ao estudante, a EaD promete facilidades para gestão do tempo,
com a possibilidade de estudar no melhor horário, quando e onde puder. Entretanto,
a EaD desenvolve-se em um ambiente no qual o estudante precisa assumir
compromissos, desenvolver sua autonomia e assumir papel de protagonista.
As dissonâncias entre a expectativa- de gestores e estudantes- e a realidade
da EaD tendem a culminar em altas taxas de evasão.

2.1 Evasão na Educação a Distância
Um dos desafios a serem enfrentados na educação a distância, assim como na
educação presencial, é a evasão. A evasão é a interrupção de um ciclo de estudo, e
ela ocorre quando o estudante deixa de frequentar um curso ou o sistema de
educação sem concluí-lo com sucesso. Segundo Comarella (2009, p.52) “o conceito
de evasão é equivalente tanto nos cursos presenciais como nos cursos a distância:
é o desligamento do estudante do curso ou da instituição de ensino superior (IES) na
qual está matriculado”.
A evasão é um problema que afeta todo o sistema de ensino, com impacto em
toda a sociedade, em especial quando se tratam de vagas ofertadas em instituições
públicas, pois estudantes que começam e não finalizam seus cursos, causam
desperdícios de recursos acadêmico, econômico e sociais. Para Filho (2007), no
setor público, são recursos investidos sem o devido retorno e no setor privado,
acarreta em grande perda de receitas. Nas duas situações, a evasão causa
ociosidade de professores, equipamentos, funcionários e grandes perdas.
No setor privado, os dados de Censo EaD.BR de 2017, referentes a instituições
particulares integrantes da Associação Brasileira de Educação a Distância, as taxas
de evasão da EaD são superiores aos cursos presenciais (ABED, 2018). Na Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, essa mesma situação

ocorreu no ano de 2017, com 47,7% de evasão na Educação Presencial e 55,47%
de evasão na EaD. No IFSC, os índices de evasão foram de 49,81% na Educação
Presencial e 59,63% na EaD (BRASIL, 2018).
Estudos têm sido promovidos com o objetivo de identificar aspectos de
desempenho, institucionais ou pessoais, que possam ser associados à permanência
e êxito ou evasão dos estudantes. Oliveira, Oesterreich e Almeida (2018)
investigaram os fatores que levaram os estudantes a evadir de cursos de pósgraduação EaD e reafirmaram as principais causas já evidenciadas por estudos
anteriores, quais sejam: desmotivação (NEVES, 2006); falta de companheiros
presenciais (LONGO, 2009); falta de tempo (COMARELLA, 2009); problemas
familiares (ALMEIDA, 2008); questão financeira (RAMMINGER, 2006). Além destes
fatores, o estudo tratou da relação entre a idade dos estudantes e a evasão: para os
alunos com até 25 anos, a evasão foi de 48,8%, enquanto para aqueles acima de 45
anos a taxa de evasão foi de 66,7%.
Bittencourt e Mercado (2014), identificaram que fatores endógenos à instituição
de ensino foram as principais causas para a evasão, com destaque para a
insatisfação com professores e tutores e para dificuldades didático-pedagógicas. O
estudo destaca que muitos dos estudantes fizeram críticas relativas à dificuldade
para tirar suas dúvidas junto ao tutor ou professor, o que pode ter colaborado para
um alto índice de evasão logo no primeiro ano.
Comarella (2009) diagnosticou que os principais fatores para evasão na
educação superior a distância estavam relacionados à falta de tempo dos
estudantes para se dedicarem para realizar as atividades do curso, por questões
relacionadas ao trabalho e a família. Também constatou que, quando ingressaram,
os estudantes tinham a crença de que o curso a distância requer menos esforços, o
que evidencia a necessidade uma boa divulgação do curso, informando o tempo de
dedicação diária necessária para sua realização, bem como o número de vezes que
o estudante terá que se deslocar até o polo. A dificuldade com os recursos utilizados
no curso é outro fator diagnosticado pela autora, o que remete à questão da
necessidade de se conhecer o público alvo a que está direcionado o curso,
adequando a linguagem e as mídias destes recursos de forma que facilite o acesso
e entendimento dos conteúdos.
Filho (2007) apontou que as expectativas do estudante em relação à sua
formação e sua integração com a instituição constituem, em grande maioria, as

principais razões que os desestimulam.
Diante dos levantamentos bibliográficos, é preciso analisar de modo sistêmico
os fatores que levam à evasão e aqueles que podem influenciar na permanência e
êxito. Ao mesmo tempo em que a EaD oferece promessas de flexibilidade e
facilidade, os estudantes apontam que a falta de tempo é um dos principais fatores
para desistência. A princípio, soa como algo contraditório, mas deve-se considerar
que ainda há demandas por melhoria no planejamento dos cursos, das aulas, dos
materiais didáticos, dos encontros (presenciais ou não), da mediação pedagógica e
tutoria. Neste contexto, torna-se urgente a preocupação em elaborar estratégias
para minimizar as taxas de evasão.
Para minimizar os impactos negativos relacionados ao abandono escolar em
todos os setores e níveis, as vantagens da EaD devem ser impulsionadas e usadas
como estratégias e alternativas, todavia deve-se pesquisar, diagnosticar e planejar
as estratégias para reduzir a evasão. É preciso preocupar-se em acolher os
estudantes e mantê-los engajados, para que não abandonem o curso a meio
caminho. É preciso investigar as causas do abandono escolar e atuar sobre elas.
A inserção de tecnologia na educação e a flexibilidade da EaD, por si só, não
são suficientes para tornar conteúdos mais atrativos, para melhorar as relações de
ensino e aprendizagem e as mediações pedagógicas. Bittencourt e Mercado (2014)
apontaram que há outros fatores que demandam atenção, dentro da estrutura
escolar, para que as interações ocorram de maneira satisfatória, evitando o
processo de desengajamento escolar.
A EaD sem o devido planejamento não minimizará o abandono nas instituições
de ensino. É preciso encarar o passado, compreender os fatores sistêmicos que
levaram alguns estudantes à evasão, bem como aqueles que estimularam outros a
permanecer no curso até a sua conclusão, para que sejam arquitetadas as soluções
para o futuro da EaD, ampliando a permanência e o êxito 1 dos estudantes.

2.2 Permanência e êxito na Educação a Distância
Segundo consultas a dicionários virtuais, permanência é o ato de permanecer;
insistir com pertinácia; persistir. Enquanto êxito é o resultado final; consequência;
1Neste trabalho êxito é considerado a aprovação final do estudante no curso.

efeito; bom sucesso. Portanto quando falamos de permanência e êxito no âmbito
educacional, tratamos do sucesso de todo contexto envolvido na educação do
indivíduo. É preciso usar todas as ferramentas disponíveis para criar o melhor
ambiente tornando-o mais atrativo para que o estudante permaneça até o fim dos
seus estudos e obtenha o êxito.
Ainda que a importância dos programas de assistência estudantil seja
incontestável para permanência e êxito dos estudantes, torna-se necessário também
um foco institucional voltado para a qualidade do ensino. Nesse sentido, o IFCE
(2017) afirma que é relevante para garantir efetiva permanência o esforço de ações
que proporcionem a atuação dos estudantes nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, para promover um caminho bem-sucedido de formação acadêmica e
profissional.
Para que essas ações aconteçam, as instituições criaram planos estratégicos
institucionais para permanência e êxito dos estudantes; com o propósito de
consolidar a qualidade do ensino por meio de atuações e estímulos à permanência e
fomento ao sucesso acadêmico.
Em 2014, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério
da Educação (SETEC – MEC) publicou o Documento Orientador para a Superação
da Evasão e Retenção na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (BRASIL, 2014), como resposta ao Acórdão nº 506/2013, do Tribunal de
Contas da União (TCU), que recomendava a criação de plano específico para o
combate à evasão.
Para análise da evasão e da retenção, é necessário conhecer e
avaliar a complexidade de fatores individuais, sociais, econômicos,
culturais e acadêmicos que intervém na formação dos estudantes,
uma vez que levam ao êxito ou a desistência do curso. Nessa
perspectiva, compreender a evasão como um processo implica
examinar as taxas de evasão, retenção e conclusão em seu conjunto
e contextualizadas com esses fatores. A leitura conjunta de tais
dados é essencial à identificação dos problemas e à adoção de
medidas pedagógicas e institucionais visando solucioná-los.
(BRASIL, 2014, p. 28)

No Acórdão nº 506/2013 do TCU, já haviam sido elencadas algumas
iniciativas a serem tomadas em paralelo à elaboração de planos de permanência e
êxito, entre elas: identificar alunos com maior propensão de evasão; normatização e

regulamentação de assistência estudantil; alocação de profissionais para realizar o

acompanhamento escolar e social de alunos nos campi; programas de reforço,
tutoria e monitoria; integração entre ensino, pesquisa, extensão e, através
destes, aproximação entre a rede federal e os setores produtivos locais; inserção
socioprofissional de egressos; estímulo aos estágios e ao empreendedorismo;
entre outras.
Em 2018, tendo como referência o trabalho desenvolvido pela SETEC, o IFSC
lançou seu plano Estratégico de Permanência e Êxito, que tem como propósito
oportunizar a permanência e êxito dos estudantes por meio estratégias e ações que
objetivam o enfrentamento da evasão e permanência (IFSC, 2018).
Considerando que o abandono escolar é a última etapa de um processo de
desengajamento, fomentar a permanência e êxito consiste em garantir que sejam
ofertadas as condições de sucesso a todos os que ingressam na instituição, fazendo
uso de estratégias voltadas a evitar ou minimizar os fatores motivadores de evasão.
Neste contexto, para que um plano de permanência e êxito seja efetivo, faz-se
necessário um diagnóstico em relação aos fatores que contribuem para o êxito dos
estudantes em cada uma das modalidades de ensino.
LOTT et al. (2018) identificou que os principais fatores relacionados à
permanência em cursos EaD foram o suporte à aprendizagem e a autodisciplina dos
estudantes, temas estes que não foram abordados especificamente pelo TCU, pela
SETEC ou pelo IFSC, uma vez que os estudos e propostas não foram feitos com
foco na EaD.
Fiuza e Sarriera (2013), realizaram um levantamento dos motivadores para
escolha de cursos EaD, bem como das questões que influenciaram para a adesão e
permanência nos cursos. Entre os motivos para escolha do curso, destacaram-se a
flexibilidade, a logística e o fato de ser a distância. Entre os motivadores para
permanência, os estudantes destacaram as atitudes e comportamentos dos
professores; as atividades acadêmicas realizadas e a integração; a motivação e os
estímulos positivos; e as atitudes e comportamentos dos tutores.
Poucos são os estudos que se propõe a, além de diagnosticar e elaborar
modelos preditivos para potencial evasão, sugerir estratégias para fomentar a
permanência e êxito. Provavelmente isso se deve à grande dificuldade para
generalizar uma questão que pode sofrer influência de tantos fatores institucionais,

pessoais ou externos.
Abbad, Carvalho e Zerbini (2006), indicam que o uso de ferramentas
eletrônicas de interação pode exercer papel relevante na retenção dos estudantes.
Almeida (2007), recomenda a disponibilização de um plano de estudos mais flexível
para atender estudantes em situações atípicas; bem como a organização do suporte
técnico e administrativo institucional para garantia de atendimento das demandas
estudantis. Comarella (2009), sugere que sejam realizadas ações preventivas,
informando os estudantes sobre as demandas de esforço e tempo de estudo do
curso; dar atenção especial aos estudantes no início do curso, para facilitar a
adaptação à EaD; e a constante avaliação e aprimoramento dos cursos nesta
modalidade de ensino, em especial nas relações de tutoria a apoio ao estudante.
Bittencourt e Mercado (2014), destacam que as causas da evasão devem ser
levadas em conta no planejamento dos cursos EaD.
Neste contexto, quando a instituição precisa lidar com a questão da
permanência e êxito na EaD, a tomada de decisão se torna ainda mais complexa do
que nos cursos presenciais, por conta da quantidade significativamente menor de
referências, estudos de caso e modelos a serem seguidos. Segundo Guimarães
(2017), a gestão de EaD é complexa, sobretudo em função de seus diversos
componentes; no entanto, a infraestrutura, a equipe multidisciplinar e a integração
disponibilizada para EaD podem interferir na permanência discente. Desse modo, é
urgente que sejam fomentados estudos voltados a diagnosticar, elaborar e aprimorar
as estratégias de permanência e êxito nos cursos EaD.

2.3 Gestão da Educação: Indicadores e Qualidade
Em 2013, quando o TCU elaborou o Acórdão nº 506, foram elencados alguns
dos dados que precisavam ser levantados e interpretados de maneira sistêmica para
compreender o processo de evasão. Essa demanda por indicadores está em
consonância com a modernização e profissionalização que se espera dos gestores
públicos em geral, em especial dos gestores da educação, que, por princípio, é um
setor que deve estabelecer referências teóricas e apontar novos rumos.
Em um cenário de constantes avanços nas tecnologias, mudanças culturais e
novas demandas profissionais e sociais advindas destas mudanças, reforçam-se os

antigos e surgem novos desafios para uma gestão da educação que se proponha a
criar novos caminhos e conexões. Alguns destes desafios são abordados na obra
Desafios da Gestão Universitária Contemporânea:
A preocupação dos responsáveis pela gestão acadêmica durante
muitos anos restringiu-se à organização dos currículos, à
capacitação dos professores e ao acompanhamento rotineiro das
atividades. O trabalho voltava-se aos aspectos pedagógicos, e os
gestores não se envolviam nas demais questões que constituem o
universo de uma instituição de educação superior, como os aspectos
financeiros, de planejamento e de organização administrativa.
(COSTA DE SOUSA, 2011, p. 97)

Neste contexto, a gestão pública voltou-se para a busca pela qualidade e
excelência nos serviços ofertados. No entanto, manteve-se foco excessivo nas
atividades-fim. E, segundo Maximiano (1995), a Qualidade é um problema de todos
e abrange todos os aspectos da operação da empresa, ou seja, a qualidade é uma
questão sistêmica. Ou seja, garantindo-se a qualidade do sistema, tende-se a
garantir a qualidade dos produtos, serviços ou resultados obtidos. Com o foco
exclusivo nas atividades-fim, dificilmente obtém-se a qualidade do sistema.
A evasão é um processo complexo e suas causas podem ser ligadas a
diversos fatores institucionais, sob responsabilidade direta da gestão; ou externos,
que eventualmente poderiam ser mitigados por ações da instituição de ensino.
Desse modo, é essencial a compreensão de qualidade do sistema como um todo,
para que seja possível identificar os fatores que levam à evasão e atuar sobre estes
de maneira eficiente e integrada.
Além da busca pela qualidade, após a reforma administrativa do Estado
Brasileiro, termos como transparência e accountability passaram a fazer parte da
gestão pública, tornando urgente a atualização e modernização de práticas de
gestão. Conforme Ribczuk e Nascimento (2015), uma gestão pública abrange a
obrigação do governo em prestar contas, possibilitando que os cidadãos
acompanhem, fiscalizem e participem dos atos da administração.
Neste contexto, para permitir que o cidadão acompanhe os atos e resultados
da administração, é essencial que se tenha indicadores claros e disponíveis ao
público. Afinal, conforme Deming (1990, p. 125), “não se gerencia o que não se
mede”.
Segundo Scucuglia (2014), um sistema de indicadores precisa revelar tudo

aquilo que precisa ser visto (indicadores de gestão), e não apenas aquilo que
queremos ver (indicadores de desempenho).
Um conjunto bem organizado de indicadores potencializa as chances
de sucesso na implementação de políticas públicas, diminuindo o
peso das decisões discricionárias em detrimento de diagnósticos
sociais mais bem respaldados tecnicamente e comprometidos com o
bom uso do recurso público. (MORAES et al., 2018, p. 6)

Para garantir tanto a qualidade quando a capacidade de prestar contas, é
essencial que a gestão pública e da educação contemporânea atue de forma
sistêmica e transparente: elaborando e utilizando um sistema efetivo e confiável de
indicadores, que sejam utilizados pela gestão e também disponibilizados ao público
e aos órgãos de controle. Isso é importante ocorrer para que toda a comunidade
acadêmica esteja ciente dos desafios existentes, das ações realizadas e dos
resultados obtidos.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A proposta apresentada trata-se de pesquisa aplicada, com foco no estímulo
à permanência e êxito. Em relação aos seus objetivos, a pesquisa foi
primordialmente

exploratória,

mas

tangenciou

características

descritivas

e

explicativas na busca pelas causas da evasão e na tentativa de compreendê-la para
evitá-la.
Para alcançar os objetivos de pesquisa, foram necessárias a realização de
pesquisa bibliográfica sobre a evasão escolar e, em particular, na modalidade EaD e
no nível de Especialização (Lato sensu); bem como o levantamento de dados
institucionais, em documentos públicos e através de entrevistas com servidores que
atuam nesta modalidade de ensino, visando obter dados qualitativos. Também foi
realizada uma pesquisa bibliográfica sobre gestão pública e, em especial, a gestão
educacional.
Após a primeira etapa da pesquisa, de caráter diagnóstico, foi realizada
análise dos dados, a fim de identificar fatores negativos, que tendem a levar o
estudante à evasão, e fatores positivos, que tendem a auxiliar na permanência e
êxito. Também buscou-se identificar os fatores institucionais que colaboram ou
dificultam a gestão voltada para a permanência e êxito dos estudantes.
Com o objetivo de alinhar as estratégias de gestão e o cotidiano institucional,
bem como para cumprir requisitos legais, o IFSC mantém disponíveis a toda a
comunidade acadêmica seus Documentos Norteadores, como o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Regulamento Didático-Pedagógico, entre
outros. Além disso, há outros documentos institucionais à disposição e que foram
utilizados como fonte de dados e informações para análise.
Visando à disponibilização de indicadores educacionais, desde 2012 o IFSC
elabora o seu Anuário Estatístico, com informações relativas a toda a esfera
acadêmica da instituição. No final de 2017, a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica desenvolveu a Plataforma Nilo Peçanha, uma
espécie de Anuário Estatístico da Rede Federal, constando também informações
orçamentárias e relativas à inovação tecnológica. Estas ferramentas foram
essenciais, junto aos dados atualizados no Sistema Acadêmico, para o

levantamento de dados relativos às matrículas do IFSC, bem como demais
particularidades dos cursos e da instituição.
Para fins comparativos, foram levantados dados relativos aos ingressantes
de 2018 em três cursos de especialização EaD ofertados pelo IFSC. Os cursos
foram selecionados por apresentarem públicos-alvo similares, sendo todos voltados
à capacitação para Educação Profissional, e que foram, neste trabalho, nomeados
de: Curso A, Curso B e Curso C. Além dos dados acadêmicos, foram analisados os
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) dos cursos A, B e C, a fim de identificar
consonâncias e dissonâncias que pudessem afetar a permanência e êxitos dos
estudantes.
Com o objetivo de complementar as análises documentais e de dados,
buscamos elaborar um quadro comparativo de relatos de experiências, construídos
a partir de nossa vivência enquanto estudantes em paralelo a entrevista não
estruturada com dois servidores que concluíram ou que estão matriculados em outro
curso de especialização EaD no IFSC. Os relatos de experiência de outros
servidores foram relevantes para podermos estabelecer semelhanças e diferenças
nas práticas pedagógicas, na atuação docente e no planejamento dos cursos e
aulas entre os cursos.
Foi realizada posteriormente uma etapa de exercício propositivo, sob a
perspectiva das ferramentas e metodologias estudadas no curso de Tecnologias
para a Educação Profissional do Instituto Federal de Santa Catarina, buscando
elaborar uma lista de iniciativas de referência, pautadas na bibliografia analisada e
nos resultados do presente estudo, com o objetivo de auxiliar no planejamento de
ações voltadas ao estímulo à permanência e êxito em cursos EaD.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a obtenção dos dados, optou-se, para melhor organização e
compreensão, que estes fossem apresentados na seguinte ordem: documentos
institucionais, que regem os processos e planejamento do IFSC; dados acadêmicos,
apresentando o contexto atual; pesquisa com evadidos, adentrando o objeto de
estudo; metapesquisa comparativa, aprofundando-se nos objetivos; e, por fim, um
resumo dos resultados seguido pelas proposições elaboradas.

4.1 Documentos Institucionais
O IFSC faz parte da rede federal de educação e, nesta condição, está sujeito
ao disposto no Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que trata da regulação,
avaliação e supervisão de instituições de educação superior. Em seu artigo 16, o
decreto trata dos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI), documentos
voltados a definir metas, estratégias e objetivos para que as instituições alcancem
sua missão.
A cada período de cinco anos, o IFSC atualiza este documento, bem como
todos os seus capítulos. Um dos capítulos do PDI é o Projeto Político Pedagógico
(PPI), um documento teórico-metodológico que trata da perspectiva do IFSC a
respeito dos processos educativos e do próprio conceito de educação. No ano de
2018 foi realizada uma avaliação técnica do PPI 2014-2019, que culminou em um
relatório de avaliação técnica, onde foram identificadas algumas adequações a
serem feitas para 2020-2024, com o objetivo de atender às demandas institucionais
identificadas no período de vigência do documento atual. Dentre estas alterações, foi
identificada a necessidade de “Acrescentar no texto a educação a distância como
modalidade de ensino a ser promovida tanto por meio de ofertas EaD como nas
ofertas presenciais do IFSC 2.” (IFSC, 2018d, p. 3). Neste sentido, entre as diretrizes
para atualização do PPI, consta a demanda por “dar maior consistência a temas de
2Quando feito o relatório, pela legislação, cursos de graduação presenciais poderiam ofertar até 20%
das aulas a distância. Atualmente, devido à PORTARIA MEC Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE
2018, poderão ser ofertados até 40% das aulas.

grande

relevância

institucional

tais

como

indissociabilidade

EPE,

EaD

e

permanência e êxito;” (IFSC, 2018d, p. 7).
Este relatório indica que a gestão do IFSC compreende que é necessário que
a instituição pesquise, embase, referencie e, se necessário, construa novas
referências em relação aos temas da EaD e Permanência e Êxito.
No Regulamento Didático-Pedagógico do IFSC, não há capítulos específicos
para os processos relativos aos cursos de pós-graduação. O documento prevê, no
entanto, a edição de regulamento específico para pós-graduação Lato Sensu e outro
regulamento para pós-graduação Stricto Sensu. Tais documentos não foram
encontrados na intranet do IFSC à época da consulta, em novembro de 2018.
Em relação à EaD, está prevista a edição de norma complementar para as
atividades a ditância em cursos presenciais. Enquanto a oferta de cursos regulares
EaD restringe-se a três definições: que os cursos serão ofertados com polos de
apoio presencial ou Núcleos de Educação a Distância (NEaD) dos câmpus; que as
provas, defesas de trabalho e as práticas em laboratório serão realizadas em
momentos presenciais; e que os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) devem
prever o percentual de aulas presenciais e as atividades que serão realizadas nestes
momentos.
Outro documento analisado foi o Plano Estratégico de Permanência e Êxito
(PPE). Este documento foi elaborado em 2017 e levado para consulta e apreciação
em 2018. No entanto, este documento não se encontra disponível ao público no site
oficial da instituição, na página de Documentos Norteadores do IFSC 3. Para
encontrar o referido documento, é necessário acessar as publicações de resoluções
do Conselho Superior (CONSUP) através do portal público do Sistema Integrado de
Gestão (SIG). Foram formadas uma Comissão Central e Comissões Locais para
tratar do tema e apresentar o documento para as comunidades acadêmicas de cada
câmpus. Em 2019 devem ser efetivamente aplicadas e mensuradas as iniciativas
previstas no PPE.
Entre as informações disponíveis neste documento, cabe destacar o quadro
diagnóstico de evasão na Rede Federal e no IFSC, nas modalidades de ensino
presencial e EaD.

3http://www.ifsc.edu.br/documentos-norteadores

presencial?
Além dos documentos institucionais, pesquisou-se as iniciativas institucionais
de combate à evasão. Recentemente, o IFSC lançou um edital de apoio para ações
de permanência e êxito, com o objetivo de selecionar ações a serem realizadas nos
câmpus do IFSC e que visem a promover, em todos os níveis de ensino e tipos de
curso ofertados, o enfrentamento da evasão e retenção.
No câmpus Criciúma, o lançamento do PPE fomentou a criação do Grupo de
Pesquisas em Evasão e Tecnologias Educacionais (GETEC) e o planejamento de
um ciclo de capacitação com professores e técnicos em 2019, com intenção de
qualificar o ensino na instituição e contribuir para a permanência e êxito. Outras
iniciativas locais estão ocorrendo com base neste marco regulatório.
Observa-se que providências quanto à evasão centralizadas, de caráter
efetivamente institucional, são recentes no IFSC; e que estão, aos poucos, se
tornando mais ativas. O IFSC ainda tem um bom caminho a percorrer entre a
aplicação, avaliação e aprimoramento das estratégias, bem como na investigação
dos motivos que levam à evasão, em especial na Educação a Distância.

4.2 Dados Acadêmicos e Institucionais
No ano de 2018, após a implantação do Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA), uma antiga demanda de gestores e comunidade
acadêmica para suprir as lacunas de confiabilidade e de instrumentalização de
gestão do antigo sistema acadêmico, o IFSC realizou processos de saneamento do
sistema acadêmico e auditoria interna dos dados cadastrados no SISTEC, com o
objetivo de garantir a confiabilidade dos dados no SIGAA e, posteriormente, a
correspondência entre os dados do sistema do IFSC e os dados do sistema do
MEC.
No entanto, estes processos ocorreram para os cursos técnicos, de
graduação e de qualificação profissional. A implantação do módulo Lato Sensu no
SIGAA foi um tanto mais complicada e demandou adaptações. Por um período, até
meados de 2018, os dados e cadastros ficaram a cargo da Pró-Reitoria de Pesquisa,
antes de serem repassados à responsabilidade da Diretoria de Estatísticas e
Informações Acadêmicas e aos Registros Acadêmicos. Durante o curso, em alguns

entender como o CERFEAD conseguiria efetivamente cumprir o papel de tornar-se
um Centro de Referência em EaD diante de uma relação de matrículas por servidor
tão elevada. Em especial porque a EaD também gera um grande volume de
demandas por mediação, interação, resolução de conflitos, entre outras questões
pedagógicas e administrativas. Com poucos servidores efetivos e com contratos
temporários para os bolsistas, fica complexa a equação para o planejamento, a
continuidade e a excelência das ofertas EaD.
Após os levantamentos gerais e institucionais, visando ao foco no objeto
deste estudo, que são os cursos de pós-graduação EaD do IFSC, foram obtidos
através do Sistema Acadêmico da instituição, em 14 de novembro de 2018, os
seguintes dados em relação às matrículas de ingressantes em três dos cursos de
especialização EaD do IFSC.
Figura 3: Número de matrículas ativas e canceladas em cursos de especialização
EaD do IFSC.

Fonte: Sistema Acadêmico do IFSC
Foram levantados os dados relativos apenas aos estudantes ingressantes no
ano de 2018. Os três cursos iniciaram ao mesmo tempo e, apesar dos dados serem
parciais, por conta do intervalo temporal não abranger do ingresso até a conclusão
definitiva do ciclo de matrícula, com ou sem êxito, fica evidente que há diferenças
significativas entre os três cursos. No Curso A, de 191 ingressantes, 84 (43,98%) já
estavam com a matrícula cancelada. No Curso B, de 260 ingressantes, 94 (36,15%)
já estavam com a matrícula cancelada. Enquanto no Curso C, de 159 ingressantes,

ingresso. 13,2% iniciarem o curso, mas abandonaram antes de completar 1 (um)
mês. Outros 5,8% acessaram o Moodle, mas acharam o curso complicado demais.
9,4% dos respondentes apenas fizeram a matrícula, mas não iniciaram o curso.
Enquanto 7,5% dos respondentes desistiram do curso na etapa do Trabalho de
Conclusão do Curso.
Quando questionados a respeito dos motivos para a desistência, as principais
respostas foram: Dificuldade de conciliar horários, 30,2%; Dificuldade de conciliar a
vida acadêmica, 30,2%; Priorização do trabalho, 22,6%; Horário das atividades
síncronas e presenciais, 20,8%; Curso pouco atrativo e com muito conteúdo, 11,3%.
Estas respostas são compatíveis com os levantamentos bibliográficos
realizados para a fundamentação teórica, mas vão de encontro à perspectiva
errônea de que a oferta EaD, por si só, é uma ferramenta de combate à evasão por
ter um caráter de maior flexibilidade para os estudantes do que o ensino presencial.
Dos 53 respondentes, 12 (22,6%) apontaram que necessitaram de auxílio
para resolver algum problema pedagógico. O mesmo número de estudantes opinou
que o IFSC não ofereceu todos os meios necessários para que obtivessem êxito. No
entanto, quando solicitou-se que fossem apontadas as demandas não atendidas,
uma parte delas referia-se a rotinas da prática docente, com os seguintes
apontamentos: necessidade de respostas sobre as notas; demanda por troca de
ideias; questões referentes a presença, permanência e realização de provas; dúvida
no acesso ao ambiente; dúvida na execução de atividades; ausência de retorno;
prazo curto para realizar atividades; dificuldade para encontrar contatos e meios de
interação.
Entre as demandas e sugestões elencadas pelos respondentes, destacam-se:
necessidade de mais flexibilidade em relação às atividades presenciais; melhoria
dos canais de comunicação e aumento da efetividade no atendimento de demandas;
necessidade de aula inaugural para sanar dificuldades de acesso; e melhoria do
atendimento nos polos.

4.4 Metapesquisa Comparativa
Foi realizada uma análise comparativa dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
A, B e C vigentes à época de ingresso dos estudantes cujos dados acadêmicos

foram apresentados neste estudo.
Quadro 2: Quadro comparativo dos PPC dos cursos A, B e C.
Curso A

Curso B

Curso C

PPC não indica
responsável pela
elaboração

PPC elaborado por um
Grupo de Trabalho

PPC elaborado por um
Grupo de Trabalho (GT),
com metodologia
específica e após
pesquisa com grupo focal

Prevê uso de ferramentas
de comunicação do
Ambiente Virtual e
webconferências

Especifica que o material
didático será
disponibilizado no
Ambiente Virtual e que
haverá webconferências.

Especifica que o material
didático será
disponibilizado no
Ambiente Virtual e define
que serão realizadas
webpráticas5.

Não motiva distribuição
ou concentração de carga
horária

Não motiva distribuição
ou concentração de carga
horária

Justifica concentração de
carga horária com
resultado de consulta
externa

Não define sequência de
realização das disciplinas

Define que cada disciplina
será ofertada com
exclusividade, sem outras
disciplinas em paralelo

Define que cada disciplina
será ofertada com
exclusividade, sem outras
disciplinas em paralelo

Prevê que a avaliação
será contínua e
processual

Indica que as atividades
avaliativas devem ter
como referência o Perfil
do Egresso

Especifica que as
atividades avaliativas
devem ser
prioritariamente práticas e
contextualizadas, voltadas
ao desenvolvimento de
competências e
habilidades

Define que o TCC será
uma pesquisa que
possibilite a reflexão da
formação profissional

Abre possibilidades para
que o TCC seja pesquisa
aplicada, projeto ou
estudo de caso

Especifica que o TCC
deve ser na forma de um
relato de experiência,
voltado à aplicação e
reflexão sobre os
conhecimentos adquiridos

5Encontros síncronos realizados quinzenalmente, via webconferência, extrapolando o caráter habitual
e meramente expositivo para focar na apresentação e experimentação de ferramentas e tecnologias
para a educação, bem como na interação entre os participantes e destes com os docentes.

Docentes devem atuar
como Tutores, realizando
todos os atendimentos, de
forma síncrona ou
assíncrona

Docentes devem atuar
como Tutores ;
Prevê Docência
Compartilhada para
garantir atendimento mais
efetivo

Docentes devem atuar
como Tutores;
Prevê Docência
Compartilhada para
garantir atendimento mais
efetivo;
Especifica na metodologia
a importância da ausculta
aos estudantes e os
princípios da mediação
pedagógica (criatividade,
motivação e
acompanhamento
constante)

Fonte: Os autores (2019)
Entre os dados comparados, destacamos inicialmente a metodologia de
elaboração do PPC, que envolveu consultas externas, o uso de metodologias
colaborativas, compartilhamento de informações e estímulo à criatividade.
Assim, este PPC foi construído de forma colaborativa, em reuniões
semanais de trabalho que tiveram início em 13 de março de 2017 e
ocorreram ao longo de todo o [primeiro] semestre de 2017. Todos os
registros foram feitos por e-mail e em documentos disponibilizados
online, aos quais todos os membros do GT poderiam ter acesso a
qualquer tempo, em qualquer espaço. (IFSC, 2017, p. 28)

Neste processo de criação de justificativa, metodologia e matriz curricular do
curso, foram consideradas as dificuldades relacionadas à EaD vivenciadas pelos
integrantes do GT, a motivação para realizar um curso na área e os saberes e
competências necessários para compor o Perfil do Egresso. Posteriormente, as
perspectivas foram validadas por meio de consultas a especialistas externos e à
comunidade.
Destacam-se também as webpráticas, encontros síncronos voltados à
realização de oficinas práticas, por meio de webconferência, com o objetivo de
demonstrar, experimentar e aplicar tecnologias com fins educacionais.
As demais distinções ficam evidentes no quadro comparativo e estão
relacionadas ao desenvolvimento do curso através do processo de criação
colaborativa, com foco em uma oferta de qualidade e adequada aos públicos.

Além da análise documental, com base nas experiências vivenciadas no
Curso C, propusemos uma metapesquisa comparativa, realizada através de uma
entrevista não estruturada com dois servidores do IFSC que realizaram o Curso A.
Esta análise foi realizada com o objeitvo de identificar processos e ferramentas de
ensino vivenciadas por estes servidores, a fim de traçar um paralelo com os
processos e ferramentas de ensino que vivenciamos no Curso C.
Quadro 3: Quadro comparativo entre os processos e ferramentas de ensino e
aprendizagem dos cursos C e A.
Curso C

Curso A

Boa vontade dos docentes e
disponibilidade para dar apoio;

Boa vontade dos docentes e
disponibilidade para dar apoio;

Alguns orientadores respondem
rapidamente às solicitações, outros não.

Alguns orientadores respondem
rapidamente às solicitações, outros não;

Webpráticas realizadas com interação
através do chat, das atividades
propostas e de áudio e vídeo;

Videoaulas expositivas com
intermediação tecnológica, mas pouca
interação, exclusivamente através do
chat;

Todas as webpráticas foram gravadas
para consultas posteriores;

Algumas aulas eram gravadas, outras
não;

Comunicados e contatos constantes;

Comunicados e contatos sazonais;

Materiais disponíveis e acessíveis, com
linguagem dialógica e indicações de
materiais complementares;

Demora para disponibilização de
material básico e dificuldade para
encontrar materiais complementares;

Maioria dos docentes deu retorno crítico
em relação às atividades avaliativas;

Alguns docentes davam retorno em
relação às atividades avaliativas, outros
não;

Webpráticas, atividades avaliativas e
materiais complementares eram
suficientes para compreensão e
resolução das avaliações em formato de
Desafio em Grupo.

Videoaulas com o básico, dificuldade de
encontrar materiais complementares e
cobrança aprofundada em avaliações
descritivas e objetivas.

Fonte: Os autores (2019)
Apesar destes dados pautarem-se pela perspectiva singular de alguns

estudantes, eles vão ao encontro das iniciativas propostas pelo Plano de
Permanência e Êxito e indicam um caminho de pesquisa sobre os motivos que
levaram à diferença significativa entre os índice de evasão de cada um dos cursos,
conforme levantamento realizado nos dados do Sistema Acadêmico.

4.5 Resultados e Proposições
Os dados levantados nesta pesquisa corroboram com as conclusões e
indicações de estudos e relatórios elencados na fundamentação teórica. A Educação
a Distância continua sendo uma modalidade de ensino que atrai pela suposta
facilidade e flexibilidade, mas que impõe aos gestores e estudantes grandes
desafios pedagógicos, didáticos e de gestão.
Tanto nas instituições particulares quanto no IFSC, os índices de evasão na
EaD são superiores aos índice encontrados nas modalidades de ensino presencial.
Além disso, os motivadores para tal evasão, conforme pesquisas realizadas na
última década, coincidem com os principais motivos para a evasão nos cursos
presenciais (dificuldades para conciliar os estudos, o trabalho e outras atividades,
dificuldades de adaptação às metodologias, falta de atendimento ou estrutura de
apoio institucional). Ainda assim, mantém-se firme o estigma de que a EaD, por si
só, torna os processos de ensino e aprendizagem mais flexíveis e acessíveis.
No entanto, a realidade compele as instituições de ensino a pesquisar, avaliar
e reavaliar seus conceitos, metodologias e práticas relacionadas à EaD. Em uma
iniciativa digna de nota (e desta pesquisa), um grupo de docentes do IFSC propôsse a sentar e a pensar uma Especialização em Tecnologias para a Educação
Profissional que funcionasse como um metacurso; ou seja, exploraram ao máximo
as ferramentas, possibilidades e conceitos mais atuais relacionados às tecnologias
para a educação nos processos de ensino e aprendizagem justamente sobre o uso
destas ferramentas, possibilidades e conceitos.
Dado este contexto, a metapesquisa como Trabalho de Conclusão de Curso
tornou-se um caminho natural. E, após o levantamento bibliográfico, documental e
comparativo, o resultado alcançado dá margens para certo otimismo.
Os Documentos Norteadores do IFSC não apontam seu foco para melhorias
no combate à evasão nos cursos EaD, em particular nos cursos de Especialização,

apesar destes enquadrarem-se como um dos objetivos da instituição, que é a
Formação de Formadores. A instituição não prevê em seu planejamento o que
ocorrerá com esta modalidade de ensino em suas unidades. No entanto, o IFSC
conta com iniciativas institucionais e locais voltadas ao estudo e compreensão da
modalidade EaD e suas particularidades. E, além disso, o IFSC conta com uma
equipe qualificada para inventar e fomentar o futuro da EaD.
Com base nos resultados desta pesquisa, bem como nos conteúdos das
Unidades Curriculares, das atividades avaliativas e dos Desafios Presenciais,
propõe-se, para avaliação e implantação, em paralelo às propostas constantes dos
documentos norteadores da SETEC e do IFSC, a seguinte lista de iniciativas de
referência para permanência e êxito em cursos EaD:
● Elaboração de Projeto Pedagógico de Curso voltado ao atendimento das
especificidades e demandas dos públicos estratégicos e do perfil de egresso;
● Processo de ingresso adequado aos públicos estratégicos da instituição e do
curso;
● Contato inicial com os estudantes, logo após a matrícula, deve apresentar
claramente os meios de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, bem
como especificar quais são os canais para comunicação e encaminhamento
de eventuais demandas acadêmicas, pedagógicas ou administrativas;
● Efetivar no início do período letivo, uma avaliação diagnóstica dos cursos
EaD;

voltada

a

identificar

possíveis

dificuldades

pedagógicas

e

socioeconômicas dos estudantes, com a finalidade de viabilizar a proposição
de ações que visem a melhoria da aprendizagem do estudante;
● Avaliar a necessidade de ampliar a equipe multidisciplinar (tutores,
mediadores) nos campi ofertantes do EaD, para assegurar o atendimento em
todos os turnos, reduzir o tempo médio de resposta e melhorar o
acompanhamento junto aos estudantes;
● Estudar e aprimorar a relação docente-estudante, com o objetivo de melhorar
o diálogo e de ampliar os espaços em que os estudantes possam sugerir
práticas educativas mais eficientes para o seu aprendizado;
● Montar equipe de profissionais especializados em EaD, nas metodologias e
nas tecnologias adequadas para esta modalidade de ensino, a fim de garantir
que todo o planejamento da oferta- desde o projeto pedagógico até a

elaboração dos materiais didáticos e das atividades avaliativas- esteja em
conformidade com os objetivos de formação e com as ferramentas a serem
utilizadas;
● Capacitação docente para a atuação na EaD e o enfrentamento dos desafios
específicos desta modalidade de ensino, para que conheçam as demandas,
competências e equipe de apoio necessárias para o bom andamento das
atividades acadêmicas da EaD;
● Formação de um grupo de estudos e pesquisas de referência em EaD, com
competência para avaliar e fomentar melhorias no planejamento e andamento
dos cursos EaD, bem como para atuar no estudo e na multiplicação das
melhores práticas e iniciativas desenvolvidas dentro ou fora da instituição;
● Conscientização da comunidade acadêmica sobre o papel de cada um em
relação ao seu papel estratégico; com cada docente, tutor, mediador e
membro de equipe de apoio e suporte agindo efetivamente em prol da
permanência e êxito dos estudantes;
● Uso de ferramentas de comunicação instantânea na mediação pedagógica,
com o propósito de reduzir o tempo médio de resposta e aproveitar canais de
comunicação que já fazem parte do dia a dia dos estudantes;
● Aulas interativas, além de expositivas; e, sempre que possível, com práticas
coletivas e estímulo às trocas de experiências e informações entre os
participantes;
● Flexibilidade efetiva em relação às aulas, com disponibilização posterior das
aulas gravadas, para que sejam consultadas a qualquer momento;
● Planejamento na elaboração dos materiais didáticos, com o apoio de uma
equipe de profissionais especializados, de modo que os conteúdos estejam
acessíveis e que possam abranger, em um mesmo local, os materiais básicos
e todas os links e referências para materiais complementares.
● Permitir que o estudante possa consultar online e, se possível, exportar o
material didático para um arquivo e/ou imprimir para consulta.
● Recomendações de conteúdos suplementares ou complementares, sempre
que necessário, para auxiliar estudantes com dificuldades ou estimular os que
estão mais avançados do que os demais.

Esta lista de referências não exaure o tema e deve ser complementada após
futuras e mais aprofundadas pesquisas, mas indica um norte para as instituições e
profissionais que buscam atuar com excelência na Educação a Distância.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo contribuiu para compreender as questões de permanência e
êxito, bem como para entender como o IFSC tem se preparado para solucionar a
questão da evasão nos cursos ofertados.
O trabalho objetivou responder questões norteadoras para conhecimento do
cenário atual do IFSC quanto à temática da permanência e êxito em cursos de
especialização

EaD.

Os

objetivos

foram

parcialmente

atingidos

quando

demonstramos que há incompatibilidades entre os fatos e as proposições
institucionais; que a percepção errônea de facilidade para oferta EaD ainda
perpetua-se, apesar de derreter sob uma análise minuciosa, tal qual um objeto de
plástico sob o foco de uma lupa.
O estudo demonstrou que houve uma parcela de evasão nos cursos EaD
superior aos cursos presenciais. E, além disso, demonstrou que a evasão nos
cursos EaD se dá sob circunstâncias e motivações similares às ocorrências nos
cursos presenciais.
Não foi possível realizar uma pesquisa diagnóstica e descritiva em relação
aos motivos da evasão na EaD ou sobre a efetividade de iniciativas e ferramentas
voltadas para a permanência e êxito.
Entretanto, com base na análise documental, em pesquisa realizada pela
equipe do CERFEAD, nos relatos de experiências e vivências de estudantes, em
perspectiva comparada com as experiências e vivências em outro curso de
especialização EaD ofertado pelo IFSC, ficaram evidenciadas as distinções
metodológicas e de atendimento que podem vir a ser validadas cientificamente como
ferramentas que fazem diferença na permanência e êxito dos estudantes.
Por fim, a elaboração de uma lista de referências poderá servir como um
norte para o aprimoramento da gestão educacional e para o planejamento de ofertas
na modalidade EaD, bem como sugestões de aprofundamento para futuras

pesquisas.
Ao final do ciclo de matrícula dos cursos de especialização EaD elencados
neste trabalho, deveria ser realizada pesquisa mais aprofundada sobre evasão,
permanência e êxito, visando a diagnosticar com precisão os motivos que levaram à
evasão, bem como aqueles que influenciaram na permanência e êxitos dos
estudantes.
Sugere-se questionários aplicados aos evadidos, aos egressos com êxito e
aos docentes e equipe pedagógica. Os objetivos dos questionários aos evadidos
seriam voltados ao levantamento das causas para a evasão. No caso da pesquisa
com os egressos com êxito, seria um questionário voltado ao levantamento dos
fatores considerados relevantes para a permanência. Considerando que um dos
requisitos para o curso era justamente a atuação na área de Educação, acreditamos
que as opiniões e visões críticas dos estudantes seriam contribuições valiosas para
o cumprimento dos objetivos de pesquisa.
Em relação aos docentes, tutores e equipe pedagógica, a intenção da
pesquisa seria compreender o planejamento das ações voltadas à permanência e
êxito, bem como fazer um levantamento de eventuais correções durante o percurso
e das ações executadas, mas não planejadas, por já fazerem parte da rotina
administrativa do ensino.
Sugere-se também que os relatos apresentados pelos docentes sobre o
planejamento, construção e andamento do curso C, de forma colaborativa e
inovadora, por especialistas em diferentes áreas, poderiam ser melhor descritos,
apresentados e discutidos, de forma a fomentar que outros cursos, não apenas na
modalidade EaD, usem este trabalho como referência.
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ANEXO
Resultados da Pesquisa sobre Evasão 2018 (CERFEAD)

QUESTIONÁRIOS ENVIADOS: 187
QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS: 53
PERGUNTA 1

A maioria (49,1%) dos respondentes realizavam a Especialização em Docência para a
Educação Profissional. Das 53 respostas, 26 foram de estudantes deste curso, lembrando
que a oferta inicial se deu com 300 vagas em 2017 e 250 vagas em 2018. Como é o curso
de oferta própria com mais alunos, consequentemente houve maior evasão e sendo assim,
mais estudantes responderam esta pesquisa.
PERGUNTA 2

Dos 20 Nead que ofertam os cursos de Especialização (oferta própria), os respondentes são
oriundos principalmente de Tubarão (13,2%), Garopaba (13,2%), Itajaí (13,2%), Caçador
(11,3%), e Lages (9,4%).

PERGUNTA 3

Os respondentes possuem faixa etária entre 30 a 34 anos (26,4%) e 35 a 39 anos (26,4%)
totalizando a maioria. Isso caracteriza a Geração Y, que…. e são pessoas que trabalham e
estudam.
PERGUNTA 4

Grande parte dos respondentes possuem apenas a graduação (45,3%), embora 41,5% já
realizaram uma especialização. Verifica-se uma porcentagem de 9,4% para mestrado e
3,8% para doutorado.
PERGUNTA 5

De acordo com o gráfico, a maioria dos respondentes deixou o curso antes de completar 6
(seis) meses, isto é, 37,7% dos evadidos. São seguidos por respondentes que deixaram o
curso antes de completar 1 (um ano), isto é, 26,4% dos respondentes.
PERGUNTA 6

De acordo com o gráfico os principais motivos que levaram os respondentes a desistirem do
curso:
•
•
•
•
•

Dificuldade de conciliar horários - 30,2%
Dificuldade de conciliar a vida acadêmica - 30,2%
Priorização do trabalho - 22,6%
Horário das atividades síncronas e presenciais - 20,8%
Curso pouco atrativo e com muito conteúdo - 11,3%

PERGUNTA 7
Não gerou gráfico

PERGUNTA 8

De acordo com a escola de medida, para 39,6% dos respondentes a quantidade de
webconferências e/ou encontros presenciais influenciou muito pouco. Somando com a
escala seguinte, seriam 62,2%, isto é, a maioria considerou que os encontros presenciais
não foram significativos para a evasão do curso.
PERGUNTA 9

Embora a Equipe Pedagógica tenha passado a atuar de forma efetiva junto aos cursos a
partir de Agosto com a contratação dos Mediadores Pedagógicos, os estudantes trazem
como problema pedagógico (ver pergunta 10), situações (em sua maioria) relacionadas com
a prática docente.
PERGUNTA 10
Se sim, do que precisou?
•

Uma resposta concreta, das notas.

•

Trocar ideais

•

questões referentes a presença, a permanência e a realização de provas.

•

Para acessar o ambiente e não tive nenhum retorno por parte da instituição.

•

COMO EXECUTAR ATIVIDADES

•

Retorno sobre o mesmo.

•

Mais tempo para postar uma atividade.

•

Precisei conversar com alguém, porém não consegui um contato que pudesse me ajudar.

PERGUNTA 11

A grande maioria dos respondentes respondeu que sim, o IFSC ofereceu os meios
necessários para que se alcançasse os resultados esperados para o curso. Porém, na
PERGUNTA 12, observa-se a opinião dos 22,6% de respondentes que não concordam com
a assertiva.
PERGUNTA 12
Se não, por quê?
•

Não se aplica a meu caso.

•

Porque mesmo havendo alguma flexibilidade, há pouca flexibilidade em relação ao horário de
realização das atividades presenciais, não sendo possível realiza-las em outro dia da
semana, turno ou horário alternativo.

•

TERIA QUE TER UMA AULA INAUGURAL DO CURSO PARA SANAR AS DIFICULDADES
DE ACESSO AO AMBIENTE.

•

Não houve retorno sobre o curso

•

Porque tive somente um retorno. depois não mais

•

Atividades muito complexas e muita leitura , parecia um mestrado!!!

•

As faltas por trabalho influenciaram demais para meu progresso.

•

Porque não havia nada além de um professor cuidando de prova

•

Falta um canal, onde poderiam resolver problemas como o meu.

PERGUNTA 13
Não gerou gráfico
PERGUNTA 14

Pela leitura realizada do gráfico, a maioria dos respondentes (67%) respondeu que SIM,
retornaria ao curso do qual desistiu. Dos repondentes 15,1% respondeu que NÃO e 17%
respondeu que TALVEZ.
PERGUNTA 15

Apesar de todas as críticas apontadas nas questões anteriores, quase a totalidade dos
respondentes (98,1%) realizariam outro curso ofertado pelo IFSC. Apenas 1 respondente
NÃO faria outro curso na instituição.

PERGUNTA 16

Das 53 respostas, 50 respondentes (94,3%) afirmaram que indicariam o IFSC a amigos e
familiares. Apenas 3 respondentes (5,7%) assinalaram TALVEZ. A alternativa NÃO, não
apareceu como resposta.

