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3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 18 de maio de 2021, 10:51:14

identificação informado: 632.285.057-15 - DATE_ATOM: 2021-05-12T13:03:23-03:00

12 May 2021, 13:22:47
VASTON GONÇALVES DA COSTA Assinou - Email: vaston@ufcat.edu.br - IP: 181.222.229.125
(b5dee57d.virtua.com.br porta: 41810) - Geolocalização: -18.884245321839746 -48.28222083652944 -
Documento de identificação informado: 691.459.546-15 - DATE_ATOM: 2021-05-12T13:22:47-03:00

12 May 2021, 14:39:53
FLAVIO CARVALHO DE VASCONCELOS Assinou (Conta c2c893f6-f2da-4103-9f17-aff70013c69c) - Email:
flavio.vasconcelos@fgv.br - IP: 189.125.124.27 (189.125.124.27 porta: 58868) - Geolocalização: -22.9403332
-43.1812656 - Documento de identificação informado: 060.742.148-75 - DATE_ATOM: 2021-05-12T14:39:53-03:00

18 May 2021, 09:04:20
ANTONIO DE ARAUJO FREITAS JUNIOR Assinou (Conta a1f5b6b1-b6f0-42e1-90d8-170b18846710) - Email:
antonio.freitas@fgv.br - IP: 189.125.125.200 (189.125.125.200 porta: 51386) - Geolocalização: -22.9327172
-43.184392599999995 - Documento de identificação informado: 004.189.514-20 - DATE_ATOM:
2021-05-18T09:04:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):4d29ddb064f9d1c168bc9cc1759eddb91a639da1be10afc37a02e0d93eae1a3c
(SHA512):26e3b1ca7a7ac7e884dcfe5fb388e9c540b8e2f834e7cff170080cfd3c789901950411596227a6b63c59a2c8085ef224842cf0104c39e5804b35babf65a2ca78

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

https://www.google.com.br/maps/search/-18.884245321839746 -48.28222083652944
https://www.google.com.br/maps/search/-22.9403332 -43.1812656
https://www.google.com.br/maps/search/-22.9403332 -43.1812656
https://www.google.com.br/maps/search/-22.9327172 -43.184392599999995
https://www.google.com.br/maps/search/-22.9327172 -43.184392599999995
marcia.bacha
Caixa de texto



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por me dar força para enfrentar os dois anos de 

curso, conciliando com todas as adversidades que aconteceram paralelamente na minha 

vida. Aos meus pais, Dulcemar Figueira e Ricardo Figueira, pelo apoio e incentivo 

constantes. Ao meu esposo, George de Paula, por fazer questão de estar ao meu lado 

mesmo quando eu estava dedicada aos estudos. À minha filha, Laís Figueira, por ser 

minha incentivadora, por me fazer persistir nos momentos difíceis, por ser sempre tão 

amável e por entender minha ausência. Ao meu Superintendente, João Carlos, por ser o 

maior incentivador para eu fazer este curso e pela empatia que sempre demostrou em 

relação ao momento que eu estava passando. À minha amiga Patrícia Farias, por me dar 

todo apoio mesmo com um oceano nos separando. Ao meu amigo Cristiano Martins, pelos 

momentos de apoio e descontração que me davam fôlego para seguir em frente. Aos meus 

médicos, Marcia Fraga e Pedro Ernesto, pelas consultas nas quais o melhor remédio eram 

as conversas fortalecedoras. À todas as pessoas da Instituição de Ensino que se 

disponibilizaram a esclarecer meus questionamentos e me dar acesso aos dados.  

Agradeço a todos os professores e monitores do Mestrado, em especial ao Monitor Luiz 

Moura pelo apoio na parte metodológica quantitativa e estatística do trabalho. Ao meu 

orientador, Professor Jefferson Santos, pelo apoio e ensinamentos. À FGV por me dar a 

oportunidade de realizar o mestrado. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado no 

período do mestrado, que foi intenso, mas muito enriquecedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Objetivo - O estudo busca verificar se a mudança no formato das aulas dos cursos de 

Curta e Média Duração, oferecidos por três Unidades de uma Instituição de Ensino 

Superior, da rede privada, localizada no Rio de Janeiro, da forma presencial para o 

formato via webconferência, impactou o resultado da avaliação que os alunos fazem sobre 

a maneira como as disciplinas foram oferecidas pelo professor e pela instituição, 

comparando o resultado das avaliações dos cursos presenciais com os cursos através da 

nova tecnologia.  

 

Metodologia – O estudo tem como abordagem uma pesquisa quantitativa, de natureza 

aplicada e com objetivo descritivo. Foram analisadas quatro bases de dados – uma base 

com todos os cursos de Curta e Média Duração que formam o portfólio de cursos da 

Instituição de Ensino foco do estudo; uma base de dados com as turmas formadas e 

quantidade de alunos; outra base com 253 arquivos com a tabulação das médias das 

avaliações das disciplinas por professor; e outra base com as ofertas e a quantidade de 

alunos inscritos. Os dados foram extraídos do segundo semestre de 2019, quando os 

cursos eram oferecidos no formato presencial e do segundo semestre de 2020, quando os 

cursos eram oferecidos no formato via webconferência. Após a coleta dos dados, as bases 

foram tratadas através de estatística descritiva, estatística inferencial, análise de regressão 

e teste não paramétrico. 

 

Limitações – A Instituição de Ensino Superior analisada não permitiu a realização de 

questionários com os alunos e professores. A análise foi realizada baseada na comparação 

de questionários de avaliações, desenvolvidos pela própria instituição, preenchidos pelos 

alunos em relação aos cursos. Além disso, não foram analisadas as respostas individuais 

dos questionários, mas sim a média da turma. Também não foram consideradas as áreas 

de conhecimento dos professores, nem os perfis dos alunos das turmas. 

 

Contribuições práticas – A partir dos resultados, as Instituições de Ensino podem 

identificar se a utilização de webconferência impacta no resultado das avaliações dos 

alunos sobre a disciplina. No presente estudo, com base nas informações da Instituição 

de Ensino Privada analisada, foi identificado que não houve impacto significativo. Com 

isso, as Instituições de Ensino podem pegar o caso como exemplo, onde fica claro que 



 
 

parar não haver impacto é preciso uma preparação prévia, com adaptação de processos, 

boa estrutura tecnológica, treinamento de todos os envolvidos, adaptações pedagógicas 

focadas no formato e principalmente o cuidado em deixar claro para o aluno qual é a 

mudança, para que ele esteja preparado para aprender após a transformação digital.  

 

Contribuições sociais – Ao identificar o impacto do uso de webconferência nas 

avaliações das disciplinas realizadas pelos alunos, as Instituições de Ensino podem 

investir em buscar novas práticas pedagógicas mais aderentes ao novo modelo, podem 

oferecer mais cursos com temas distintos para diferentes locais, visto que as turmas 

podem ser formadas por alunos de diversas localidades. Adicionalmente, o estudo pode 

ajudar a reforçar um novo formato de dar aulas. 

 

Palavras-chave - Transformação Digital, Webconferência, Cursos Profissionais.   

 

Categoria do artigo - Dissertação de Mestrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Objective - The study seeks to verify whether the change in the format of classes in Short 

and Medium Duration courses, offered by three Units of a Higher Education Institution, 

from the private network, located in Rio de Janeiro, from face-to-face to web-conference 

format , impacted the result of the evaluation that students do on the way in which the 

subjects were offered by the professor and the institution, comparing the result of the 

evaluations of on-site courses with courses through the new technology. 

 

Methodology – The study has as its approach a quantitative research, of an applied nature 

and with a descriptive objective. Four databases were analyzed – a database with all the 

Short and Medium Duration courses that make up the portfolio of courses of the 

Educational Institution that was the focus of the study; a database with graduated classes 

and number of students; another base with 253 files with the tabulation of the averages of 

the evaluations of the subjects by professor; and another base with the offers and the 

number of enrolled students. Data were taken from the second half of 2019, when courses 

were offered in face-to-face format, and from the second half of 2020, when courses were 

offered via web conferencing. After data collection, the bases were treated using 

descriptive statistics, inferential statistics, regression analysis and non-parametric tests. 

 

Limitations – The analyzed Higher Education Institution did not allow questionnaires to 

be carried out with students and teachers. The analysis was performed based on the 

comparison of evaluation questionnaires, developed by the institution itself, filled out by 

students in relation to the courses. In addition, the individual responses to the 

questionnaires were not analyzed, but the average for the class. The areas of knowledge 

of the teachers were also not considered, nor the profiles of the students in the classes. 

 

Practical contributions – Based on the results, Educational Institutions can identify 

whether the use of web conferencing has an impact on the results of students' evaluations 

on the subject. In the present study, based on information from the analyzed Private 

Education Institution, it was identified that there was no significant impact. With this, 

Educational Institutions can take the case as an example, where it is clear that for there to 

be no impact, prior preparation is needed, with process adaptation, good technological 

structure, training of all involved, pedagogical adaptations focused on the format and 



 
 

especially the care in making clear to the student what the change is, so that he/she is 

prepared to learn after the digital transformation. 

 

Social contributions - By identifying the impact of the use of web conferencing in the 

assessments of subjects carried out by students, Educational Institutions can invest in 

seeking new pedagogical practices that are more adherent to the new model, they can 

offer more courses with different themes for different locations, since the classes can be 

formed by students from different locations. Additionally, study can help reinforce a new 

format of teaching. 

 

Keywords - Digital Transformation, Web conferencing, Professional Courses. 

 

Article Category - Master's Thesis 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 Introdução  

 

A proposta de estudo teve como objetivo analisar se a mudança no formato das 

aulas dos cursos de Curta e Média Duração de presencial para via webconferência causou 

algum impacto na percepção de qualidade dos alunos em relação as disciplinas. 

Para desenvolver o estudo foi realizada análise de uma Instituição de Ensino 

Superior, da Rede Privada, que possui três unidades localizadas no Rio de Janeiro e que 

oferecia Cursos de Curta e Média duração no formato presencial em 2019 e passou a 

oferecer no formato via webconferência no segundo semestre de 2020.  

A Instituição de Ensino Superior explicou todo processo realizado para viabilizar 

a mudança no formato das aulas e disponibilizou dados históricos, sendo o principal deles, 

os questionários que os alunos preenchem no final da disciplina sobre como eles avaliam 

a forma como a disciplina foi oferecida pelo professor e pela Instituição.  

Os cursos de Curta e Média Duração foram escolhidos para serem analisados, pois 

foi identificado que a Instituição de Ensino tinha o planejamento de fazer uma 

Transformação Digital começando por eles. Caso a mudança trouxesse resultados 

positivos, a transformação seria ampliada para os cursos de especialização.  

A partir da escolha do curso, a Instituição de Ensino planejou a mudança, 

incluindo avaliação das práticas pedagógicas, passando pela escolha da ferramenta, 

fornecendo treinamento aos professores, trazendo os coordenadores para entender e 

difundir o novo formato de atuação, até chegar no cliente final, que era o aluno. 

Os Cursos de Educação Profissional no âmbito da Formação Inicial e Continuada 

ou Qualificação Profissional, conforme previsto no Artigo 42º da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional1 (LDB), podem ser oferecidos como cursos de livre oferta, 

direcionados à sociedade. A matrícula e participação não estão condicionadas diretamente 

a um nível de formação, mas sim à capacidade que o aluno possui de aprender e ter 

verdadeiro aproveitamento da formação. Os cursos não possuem carga horária definida, 

mas não podem ultrapassar a carga horária de 160 horas-aula. Os cursos podem ter 

características diversificadas em termos de preparação para o exercício profissional de 

                                                 
1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disponível em : 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 
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algumas ocupações básicas do mundo do trabalho ou relacionadas ao exercício pessoal 

de atividades geradoras de trabalho e renda.  

Atualmente, cursos de educação profissional são oferecidos de forma presencial e 

de forma à distância, mas as duas modalidades possuem suas restrições. A modalidade 

presencial exige espaço físico da instituição de ensino, onde o professor e os alunos 

efetivamente precisam estar presentes nas aulas. A modalidade à distância, não exige a 

presença física do aluno e do professor, mas de acordo com Pacheco, Nakayama e Rissi 

(2015), os alunos sinalizam como ponto negativo a falta de contato direto com a turma, 

incluindo professores e discentes. 

De acordo com Safiullin e Akhmetshin (2019), a transformação digital das 

universidades envolve uma transformação abrangente de todas as atividades básicas da 

universidade e da infraestrutura correspondente à implementação desses tipos de 

atividades. Devido ao rápido desenvolvimento e amplo uso da tecnologia digital, as 

universidades ganharam novas perspectivas e oportunidades para melhorar a qualidade e 

a conveniência do processo educacional. 

O propósito dessa investigação é verificar se a adoção de webconferência pode 

contribuir para Transformação Digital dos cursos de educação profissional, verificar os 

ganhos com a adoção desse novo formato quando incorporado às modalidades de ensino 

existentes e também verificar se a adoção do novo formato consegue afetar a percepção 

do aluno ao ponto de mitigar totalmente, ou em parte, problemas enfrentados nas 

modalidades já existentes, se tornando uma boa opção para ser implantada em demais 

tipos de cursos oferecidos por uma Instituição de Ensino Privada. 

A utilização de webconferência como ferramenta para oferecer um curso exige 

diversas atividades que precisam ser desenvolvidas pelas Instituições de Ensino, que vão 

desde a escolha, contratação e custo com a empresa que vai oferecer o software para 

webconferência, passa por questões de infraestrutura em relação a desempenho da 

internet, envolve o treinamento dos professores e coordenadores, inclui a adaptação dos 

processos internos, que envolve todas as rotinas básicas de uma Instituição de Ensino, 

assim como os profissionais que executam as atividades. Este trabalho busca analisar se 

toda essa adaptação para viabilizar uma Transformação Digital, gerando uma nova ou 

adaptando uma modalidade de ensino já existente, gera algum impacto na avaliação do 

aluno em relação à disciplina, ao ponto de justificar esse esforço por parte da Instituição 

de Ensino, respondendo a seguinte pergunta de pesquisa: a transformação digital de 

cursos de educação profissional, através da adoção da tecnologia de aulas ao vivo, 
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transmitidas por webconferência, causa algum impacto na avaliação dos alunos em 

relação às disciplinas do curso realizado? 

 

1.2 Objetivos (Final e intermediários) 

  

O propósito deste estudo foi analisar bases de dados históricos da Instituição de 

Ensino foco do estudo para comparar a adoção de webconferência (variável 

independente) e o impacto na avaliação da disciplina (variável dependente) realizada pelo 

aluno (participante) nos cursos de Curta e Média Duração, também chamados de Cursos 

Profissionais ou Cursos Livres, de uma Instituição de Ensino Privada, que possui três 

Unidades no Rio de Janeiro (local).  

Os objetivos intermediários são: 

- Identificar o conceito de Transformação Digital a ser considerado nesta pesquisa; 

- Identificar a importância da Transformação Digital para a Instituição de Ensino da Rede 

Privada brasileira; 

- Identificar se houve variação na média geral das avaliações entre o formato presencial 

e via webconferência; 

- Identificar se houve variação na média geral das avaliações entre o formato presencial 

e via webconferência, considerando a Unidade;  

 - Identificar se houve variação na média geral das avaliações entre o formato presencial 

e via webconferência, considerando o Formato do Curso;  

- Identificar se houve variação na média geral das avaliações entre o formato presencial 

e via webconferência, considerando o Coordenador do Curso que atuou nos dois 

formatos;  

- Identificar se houve variação na média geral das avaliações entre o formato presencial 

e via webconferência, considerando disciplinas que aconteceram nos dois formatos;  

- Identificar se houve variação na média geral das avaliações entre o formato presencial 

e via webconferência, considerando professores que atuaram nos dois formatos. 

 

1.3 Hipóteses 

 

De acordo com Vergara (2005), hipóteses são a antecipação da resposta ao 

problema. As hipóteses são redigidas no capítulo referente ao problema, mas a 

informação de como ela será testada é dada no capítulo referente à metodologia, que se 
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refere ao tratamento dos dados. Hipóteses estatísticas, características de metodologia 

quantitativa, são formuladas em forma nula (H0) e alternativa (H1, H2, etc). 

O propósito dessa investigação é verificar se a adoção de webconferência pode 

contribuir para Transformação Digital dos cursos de educação profissional, ao verificar 

se a adoção do novo formato consegue afetar a percepção do aluno em relação à avaliação 

da disciplina que ele responde ao final do curso. Com isso, as hipóteses são: 

H0 – Não existe relação entre a adoção de webconferência nos cursos de educação 

profissional e a avaliação dos alunos em relação às disciplinas do curso. 

H1 - Existe relação entre a adoção de webconferência nos cursos de educação 

profissional e a avaliação dos alunos em relação às disciplinas do curso, com impacto 

positivo.  

H2 - Existe relação entre a adoção de webconferência nos cursos de educação 

profissional e a avaliação dos alunos em relação às disciplinas do curso, com impacto 

negativo.  

No caso da hipótese H0, o estudo pode nos levar a concluir que a adoção de 

webconferência não afetou a avaliação dos alunos em relação às disciplinas do curso, ou 

seja, o curso sendo oferecido no modelo presencial ou através da nova tecnologia, 

consegue atingir a mesma média nas avaliações das disciplinas. Como as médias das 

avaliações antes do uso de webconferência já eram altas, podemos concluir que o ensino 

é de qualidade e se mantém de qualidade após a mudança.  

No caso da hipótese H1, o estudo pode nos levar a concluir que a adoção de 

webconferência afetou a avaliação dos alunos em relação às disciplinas do curso de forma 

positiva. Neste caso, as médias devem ficar maiores, o que nos leva a concluir que a 

adoção de webconferência impactou positivamente os cursos. Neste caso, deve ser feito 

um novo estudo para entender os motivos que levaram ao impacto positivo e buscar 

investir ainda mais nestes pontos para melhorar ainda mais os cursos. 

No caso da hipótese H2, o estudo pode nos levar a concluir que a adoção de 

webconferência afetou a avaliação dos alunos em relação às disciplinas do curso de forma 

negativa. Neste caso, as médias devem ficar menores, o que nos leva a concluir que a 

adoção de webconferência impactou negativamente os cursos. Neste caso, deve ser feito 

um novo estudo para entender os motivos que levaram ao impacto negativo, tentando 

buscar maneiras de solucionar, mitigar ou simplesmente refutar o uso de webconferência.  

 Como as médias das avaliações das disciplinas dos cursos já são altas, espera-se 

neste estudo que o resultado seja a H0 ou a H1, com impacto positivo, mas com pouca 
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representatividade. Acreditamos que a webconferência, por ser uma tecnologia que 

permite que a aula seja ao vivo, onde alunos e professores podem interagir livremente, 

assim como no presencial, sendo a diferença apenas o fato de não estarem presentes no 

mesmo ambiente, seja um fator positivo, que vai trazer benefícios para o ensino, 

principalmente em cursos de curta duração, que são cursos com menor quantidade de 

horas-aula. Além disso, a Instituição de Ensino analisada teve cuidado ao fazer a 

Transformação Digital. Escolheram uma boa ferramenta de mercado para a 

webconferência, treinaram os coordenadores, professores e profissionais internos sobre 

sua utilização, treinaram coordenadores e professores sobre práticas pedagógicas mais 

aderentes a este tipo de aula e explicaram aos alunos sobre as mudanças. Diante de tudo 

isso, espera-se que não haja impacto. Se houver, que seja positivo, em relação às 

avaliações dos alunos sobre as disciplinas do curso.  

 

1.4 Delimitação do estudo  

 

Esse estudo limitou-se em coletar informações das avaliações dos alunos em 

relação às disciplinas dos cursos de Curta e Média Duração de uma Instituição de Ensino 

Superior Privada, que possui três Unidades no Rio de Janeiro. A análise foi realizada 

revisando os registros estruturados para coletar informações e fazer comparações dos 

dados do grupo que realizou o curso no formato presencial, no segundo semestre de 2019 

com os dados do grupo que realizou através de webconferência, no segundo semestre de 

2020.  

O estudo está sujeito a limitações, pois a Instituição de Ensino Superior analisada 

não permitiu a realização de questionários com os alunos e professores.  

No estudo não foram analisadas as respostas individuais dos alunos nos 

questionários de avaliação, mas sim a média da turma, pois a Instituição de Ensino só 

disponibilizou esta informação. Também não foram consideradas as áreas de 

conhecimento dos professores, nem os perfis dos alunos das turmas. 

Este trabalho possui uma limitação nos dados trabalhados, pois ao comparar os 

cursos oferecidos no segundo semestre de 2019 e no segundo semestre de 2020 foi 

percebido que houve uma mudança nas disciplinas oferecidas, então, apesar da análise 

ser baseada em 253 avaliações de disciplinas, foi identificado que poucas se repetiam e 

poucas eram lecionadas pelo mesmo professor e tinham o mesmo coordenador. Para tratar 

esta questão, foram realizadas análises das médias que se repetiam independente do 
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professor, foram realizadas análises das avaliações considerando os professores 

independente da disciplina lecionada e foram usados testes não paramétricos para 

disciplinas que se repetiam com o mesmo professor, que é o indicado para amostras 

pequenas.  

 

1.5 Relevância do estudo  

 

O trabalho é um tema importante diante da necessidade das Instituições de Ensino 

diversificarem sua forma de atuação, oferendo cursos em formatos diferentes, por 

diversos fatores, como:  

- buscar entender a visão do aluno em relação ao esforço realizado para viabilizar 

a Transformação Digital de um produto e se está realmente trazendo resultados positivos; 

- buscar maneiras para superar as limitações nas modalidades de ensino dos 

formatos presenciais e à distância; 

- viabilizar a educação nos locais mais remotos, onde não existem unidades físicas 

e cursos específicos devido ao tamanho do nosso país;  

- pela necessidade de oferecer o ensino para pessoas que possuem dificuldade de 

locomoção, seja por limitações físicas, de agenda ou financeira;  

- pela possibilidade de algum acontecimento externo que impossibilite a aula 

presencial, como, por exemplo, a pandemia de COVID-19 que iniciou em 2020 no Brasil. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Ensino no Brasil e os cursos de educação profissional 

 

De acordo com o 1º Artigo da a Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas Instituição de Ensino e Pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais.  

Ainda de acordo com o 19º Artigo da Lei Nº 9.394 (LDB), as Instituições de 

Ensino dos diferentes níveis podem ser classificadas nas categorias: 

I – públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo 

Poder Público; 

II – privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado. 

No caso deste trabalho, será analisada apenas uma Instituição de Ensino Privada.  

O Ensino pode ser categorizado pelo nível, de acordo com o 21º Artigo da Lei Nº 

9.394, conforme classificação abaixo: 

I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, 

que de acordo com o 22º Artigo, tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores.  

II – educação de jovens e adultos, que de acordo com 37º Artigo Art. 37, é a educação 

de jovens e adultos destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

no ensino fundamental e médio na idade própria;  

III – educação profissional, que de acordo com o 42º Artigo Art. 42, ao ser integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 

IV - educação superior, que de acordo com o 43º Artigo tem como uma de suas 

finalidades formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 
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V – educação especial, que de acordo com o 58º Artigo é a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores 

de necessidades especiais. 

Neste trabalho, o foco será a educação profissional, que é direcionada para o aluno 

egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, 

jovem ou adulto. São também chamados de Cursos Livres e no caso da Instituição de 

Ensino analisada são chamados de cursos de Curta e Média Duração.  

 

2.2 Transformação Digital 

 

Schallmo, Williams e Boardman (2017), afirmam que embora a Transformação 

Digital seja um ponto de discussão popular no momento, as ideias dos produtos, serviços 

e mídias digitais já eram bem conhecidos nos anos 90 e 2000. De 2000 a 2015, a ascensão 

de dispositivos inteligentes e plataformas de mídia social levaram a uma mudança drástica 

nos métodos utilizados pelos clientes para se comunicar com as empresas e também as 

expectativas dos clientes em relação aos tempos de resposta e à disponibilidade de vários 

canais, fortalecendo o tema. 

Vial (2019) ratifica essa visão quando afirma que a Transformação Digital é um 

processo que visa melhorar uma entidade, desencadeando significativas mudanças às suas 

propriedades através das combinações de tecnologias de informação, computação, 

comunicação e conectividade.  

Gomes, Santoro, Da Silva e Iacob (2019) complementam esta visão ao afirmar 

que a Transformação Digital tem impacto direto sobre relações e formas de consumo. 

Não pode ser vista apenas como adoção de tecnologia de ponta por modismo ou tendência 

de mercado. É incontestável para os autores que novas tecnologias estão sendo 

incorporados continuamente em nossa vida cotidiana e com isso é preciso repensar novas 

formas para tipos tradicionais de negócios. É neste momento que a Transformação Digital 

entra em ação, mas é interessante notar e destacar que esse movimento de mudança deve 

ser baseado em processos. Primeiramente, pensamos em mudanças de processos, na 

modelagem conceitual para organizar o conhecimento e estruturar o escopo, para só então 

pensar em tecnologia. 

Vial (2019) destaca que, para a Transformação Digital acontecer da maneira 

esperada, é preciso gerenciar as mudanças estruturais e barreiras organizacionais que 

afetam os resultados positivos e negativos desse processo. Com isso, a escolha e a adoção 
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de uma tecnologia passam a ser parte do processo e não o seu resumo. Transformação 

digital não se resume apenas na adoção de uma ou mais tecnologias de ponta, mas envolve 

todo o processo para executá-la. 

É exatamente esta visão amplificada da Transformação Digital como um processo 

que engloba geração de mudança no negócio a partir da utilização de tecnologia que será 

utilizada nesta pesquisa.  

De acordo com Berman (2012), para alcançar sucesso na Transformação Digital, 

as empresas líderes se concentram em duas atividades complementares: remodelar as 

propostas de valor do cliente e transformar suas operações usando tecnologias digitais 

para maior interação e colaboração do cliente. Ele coloca que as rotas estratégicas para a 

Transformação Digital podem ser resumidas por três abordagens básicas: 

- Foco nas proposições de valor do cliente;  

- Transformação do modelo operacional;  

- Combinação dessas duas abordagens, transformando simultaneamente a 

proposta de valor do cliente e organizando as operações para entrega. 

Sganzerla, Seixas e Conti (2015) afirmam que a Transformação Digital está 

intimamente relacionada ao aumento da velocidade na qual mais e mais informações estão 

se tornando disponíveis para indivíduos e empresas e como está permitindo novas 

maneiras de fazer as coisas. Pode-se estabelecer uma relação direta entre o digital e as 

novas maneiras pelas quais as informações estão sendo geradas e consumidas. 

Ainda de acordo com Berman (2012), o melhor caminho para uma empresa em 

particular realizar a transformação digital depende de seus objetivos estratégicos, 

contexto, pressões competitivas e expectativas dos clientes. Para empresas de serviços, 

como é o caso das Instituições de Ensino, onde novos serviços baseados em receita podem 

ser oferecidos on-line e por meio de dispositivos móveis, um foco inicial na proposta de 

valor do cliente fornecerá benefícios imediatos. 

 

2.3 A importância da Transformação Digital para o ensino privado no Brasil 

 

Conforme Safiullin e Akhmetshin (2019) destacam, o papel da Instituição de 

Ensino está mudando na economia digital moderna. A Instituição de Ensino Superior, no 

novo modelo, não está mais ligada a uma localização geográfica específica e sua 

importância no espaço da Internet está aumentando gradualmente. 
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De acordo com Vergara e Amaral (2010), as transformações cada vez mais ágeis, 

estimuladas pelo avanço científico-tecnológico e pelo crescimento da concorrência do 

mercado, têm afetado a sociedade contemporânea com significativo impacto em 

atividades políticas, culturais, sociais e econômicas. Inseridas nesse contexto, as 

Instituições de Ensino, não escapam desse movimento. 

Safiullin e Akhmetshin (2019) ratificam esta mudança ao afirmar que no contexto 

do desenvolvimento da economia digital e da ampla adoção de tecnologias digitais em 

vários campos da vida e atividades da sociedade moderna, torna-se relevante a 

Transformação Digital do sistema educacional nas Instituições de Ensino.  

Bilyalova, Salimova e Zelenina (2020) afirmam que os recursos digitais usados 

hoje nas atividades humanas diárias nos permitem superar as barreiras da aprendizagem 

tradicional: o ritmo do desenvolvimento do programa, a escolha de um professor, as 

formas e métodos de ensino. Nesse sentido, é necessária a adaptação às mudanças nas 

condições e requisitos, o que implica a educação digitalizada. Este tipo de educação não 

seria, portanto, possível sem o rápido desenvolvimento de computadores e da Internet. A 

prevalência de computadores e Internet de banda larga deu um impulso muito forte para 

usá-los na atividade educacional.  

De acordo com Cornelio, Vasconcelos e Goulart (2016), o grande desafio que as 

instituições enfrentam atualmente está ligado à utilização de mecanismos apropriados 

para suportar a grande velocidade da inovação. A Educação a Distância, seja síncrona ou 

assíncrona, com a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, tem 

viabilizado formas para lidar com este cenário. 

Sousa e Maciel (2016) salientam que a modalidade à distância é parte integrante 

da realidade histórica contemporânea, que exige do novo trabalhador requisitos técnicos 

e sociais que se expressam na necessidade de universalizar o ensino para que possa 

atender às demandas das empresas integradas e flexíveis. Tal necessidade de formação 

inicial e continuada, diante do desenvolvimento tecnológico e do crescente desemprego, 

torna a proposta de repensar a educação, se aproveitando dos recursos da internet, como 

a forma que mais condiz com a reestruturação política e econômica do Estado capitalista, 

uma vez que a tecnologia possibilita o acesso rápido às informações. 
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2.4 Identificar a utilização de webconferência como uma forma de realizar um curso 

 

Segundo Altiner (2015), o avanço da tecnologia está mudando a maneira como os 

cursos são desenvolvidos e ministrados em todo o mundo. O avanço da tecnologia 

computacional globalizou o aprendizado através do desenvolvimento de diferentes 

veículos on-line e as Instituições de Ensino Superior estão tentando acompanhar a 

demanda desenvolvendo cursos para atender às necessidades do crescente número de 

estudantes que desejam obter educação por esses meios.  

Yang, Yub e Chencd (2019) ratificam essa afirmação ao colocar que o avanço da 

tecnologia da internet mudou a maneira como diferentes tipos de salas de aula podem ser 

criadas, incluindo a mistura de várias salas de aula físicas, salas de aula cibernéticas 

síncronas e salas de aula cibernéticas assíncronas. Neste contexto, a webconferência é um 

novo formato de sala de aula, onde, por meio de uma ferramenta que permite a 

comunicação ao vivo entre professores e alunos através da internet, com diversas 

funcionalidades como chat, gravação das aulas e divisão dos alunos em grupos, é possível 

oferecer um curso sem a necessidade da presença física de todos os alunos no mesmo 

ambiente.   

Warden, James e Warden (2012) chamam atenção para a questão que mesmo 

quando os alunos estão familiarizados com mundos virtuais e webconferências, eles ainda 

podem ser inexperientes como aprendizes virtuais.  

Bower, Dalgarno, Kennedy, Lee e Kenney (2015) afirmam que, para a aula via 

webconferência ter sucesso, é necessário projetar para a aprendizagem ativa, além de 

selecionar e utilizar tecnologias de forma adequada para atingir aos objetivos 

comunicativos. São necessários vários graus de co-presença dependendo de fatores 

humanos e tecnológicos e carga cognitiva elevada.  

Warden et al. (2012) destacam que a tecnologia não é a causa de dificuldades. Os 

problemas emergem da interação com as ferramentas do sistema e principalmente do 

comportamento humano. Enfatizam também a necessidade de treinamento dos 

envolvidos na utilização da ferramenta. 

 

2.5 Avaliação das disciplinas dos cursos 

 

Assim como qualquer organização, a Instituição de Ensino analisada busca pela 

excelência naquilo que se propõe a oferecer aos seus clientes, ou seja, seus cursos. Para 
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aferir a percepção de seus alunos sobre seus cursos, ela aplica avaliações para os alunos 

responderem assim que terminam todas as obrigações acadêmicas de uma disciplina.  

Assis e Borges (2008), afirmam que as políticas educacionais brasileiras têm 

ressaltado a importância da avaliação das Instituições de Ensino desde o final da década 

de 1980, através do estímulo da implantação de processos internos, realizados pela 

própria equipe interna, e processos externos, que se baseiam em formas de avaliação com 

base na opinião de pessoas de fora da instituição, como por exemplo, os alunos.  

Viana (2004) ratifica a importância da avaliação quando afirma que avalia como 

imprescindível a atuação interativa professor/aluno no direcionamento do ensino. Além 

disso, destaca que a avaliação de cursos, quando corretamente realizada, reflete o impacto 

no processo educacional. 

Na Instituição de Ensino analisada, os formulários de avaliação visam buscar 

informações que possibilitem o direcionamento de esforços para atuar com base na 

percepção dos alunos em relação à disciplina, ao professor, ao conteúdo, ao material 

didático e ao meio em que ele estuda.  

Abaixo seguem as perguntas dos formulários de avaliação usados em 2019: 

1. O professor demonstrou domínio do tema apresentado? 

2. O professor interagiu com a turma de forma reflexiva?  

3. Promoveu articulação entre a teoria e prática? 

4. Os temas foram abordados de maneira clara e organizada? 

5. O professor se manteve disposto a tirar dúvidas? 

6. O material apresentado auxiliou no processo de aprendizagem? 

7. O programa da disciplina foi cumprido adequadamente? 

8. O conteúdo foi desafiador? 

9. O conteúdo apresentado é relevante e atual? 

10. Os equipamentos da sala, tais como, recursos audiovisuais e computadores, atenderam 

às necessidades das aulas? 

11. As condições ambientais (espaço, iluminação, temperatura, ruído e conforto) foram 

adequadas às atividades desempenhadas? 

12. Nível de satisfação com o atendimento da Instituição de Ensino. 

 

Em 2020, devido a mudança no formato das aulas, foram excluídos os itens que 

abordavam as condições referentes a presença física na Unidade: 10, 11 e 12. 
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10. Os equipamentos da sala, tais como, recursos audiovisuais e computadores, atenderam 

às necessidades das aulas? 

11. As condições ambientais (espaço, iluminação, temperatura, ruído e conforto) foram 

adequadas às atividades desempenhadas? 

12. Nível de satisfação com o atendimento da Instituição de Ensino. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Na pesquisa foi utilizada a técnica quantitativa e objetivo descritivo.  

Sobre o tipo de pesquisa, é possível identificar a técnica pois: 

Uma técnica quantitativa é aquela em que o investigador usa primariamente 
alegações pós-positivistas para desenvolvimento de conhecimento (ou seja, 
raciocínio de causa e efeito, redução de variáveis específicas e hipóteses e 
questões, uso de mensuração e observação e teste de teorias), emprega 
estratégias de investigação (como experimentos, levantamentos e coleta de 
dados, instrumentos predeterminados que geram dados estatísticos). 
(CRESWELL, 2020, p 35). 

 

Nesta pesquisa o objetivo é analisar se existe impacto do uso de webconferência 

na avaliação dos alunos, sendo o uso de webconferência a variável independente, e a 

avaliação do aluno em relação à disciplina do curso sendo a variável dependente, com as 

hipóteses para verificar se existe relação ou não. Foi realizada a coleta de dados históricos 

para análise e geração de dados estatísticos.  

Sobre o objetivo da pesquisa, é possível identificar pois: 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 
tais como o questionário e a observação sistemática. (GIL, 2002, p 42) 

 

Nesta pesquisa, o objetivo é identificar se o uso de webconferência nos cursos de 

Curta e Média duração da Instituição de Ensino Privada analisada causa variação das 

avaliações dos alunos em relação às disciplinas dos cursos. Buscou-se estabelecer 

relações entre as variáveis através de coleta de dados históricos da Instituição de Ensino.  

 

3.2 Universo e amostra  

 

Vergara (2005) afirma que existem dois tipos de amostra: probabilística, baseada 

em procedimentos estatísticos, e não probabilística. Foi utilizada análise não 

probabilística.  
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O universo do estudo são as avaliações de alunos sobre as disciplinas dos cursos 

de Curta e Média Duração realizados em uma das 3 unidades de uma Instituição de Ensino 

privada.  

 

3.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada através de levantamento de dados históricos. Os 

dados foram extraídos do segundo semestre de 2019, quando os cursos eram oferecidos 

no formato presencial e do segundo semestre de 2020, quando os cursos eram oferecidos 

no formato de webconferência.  

A Instituição de Ensino disponibilizou quatro bases de dados: 

• Uma base de todos os cursos de Curta e Média Duração que formam o portfólio 

formada por 5 arquivos em Excel, conforme os Programas existentes.  

• Uma base de dados com as turmas formadas, por programa, nas três unidades da 

Instituição de Ensino com a quantidade de alunos, formada por 10 arquivos em 

Excel.  

• Uma base com a tabulação das médias das avaliações das disciplinas por professor 

por Unidade formada com 253 arquivos.  

• Uma base com todas as ofertas criadas, incluindo a quantidade de alunos inscritos. 

 

3.4 Tratamento de dados 

 

Após a coleta dos dados, as bases foram unificadas da seguinte forma: 

• A base de todos os cursos de Curta e Média Duração que formam o portfólio 

conforme os Programas existentes, que era composta por 5 arquivos em Excel, foi 

unificada em um arquivo Excel.  

• A base de dados com as turmas formadas, por programa, nas três unidades da 

Instituição de Ensino com a quantidade de alunos, que era composta por 10 

arquivos em Excel, foi unificada em um arquivo Excel.  

• A base com a tabulação das médias das avaliações das disciplinas por professor 

por Unidade, que era composta por 253 arquivos, foi unificada em um arquivo 

Excel.  



16 
 

Em seguida, com as bases unificadas, consolidando todas as informações, foi 

realizado o cruzamento de alguns dados, como: 

• Cruzamento da base de cursos com a base de turmas, para verificar quantos 

cursos formaram turma; 

• Cruzamento da base de cursos com a base de avaliação, para verificar 

quantos cursos que formaram turma tinham avaliações;  

• Cruzamento da base de turmas com a base de avaliações, para verificar 

quantas turmas formadas possuíam avaliação;  

• Cruzamento da base de oferta, com a base de turma e com a base de 

avaliação, para incluir na base final de avaliação as informações de 

coordenador, programa, formato, carga horária, datas de início e fim da 

turma, quantidade de inscritos na turma, quantidade de alunos 

matriculados na turma, a taxa de conversão de inscritos em matriculados, 

quantidade de alunos que não realizaram a avaliação e a taxa de abstenção 

da avaliação da disciplina.  

Após a criação da base única, ao dos foram tratados de forma anônima, através de 

estatística descritiva, regressão linear e testes não paramétricos.  

 

3.5 Limitações do método 

 

De acordo com Gil (2002), as principais limitações dos levantamentos estão na 

ênfase dos aspectos perceptivos, pois as informações geradas são baseadas nas 

informações que as pessoas passam sobre si mesmas e podem ser subjetivas, criando 

resultados que podem ser distorcidos.  

Neste estudo não foram realizados levantamentos. Contudo, a base de dados 

analisada é composta de avaliações de disciplinas realizadas pelos alunos, portanto a 

limitação identificada por Gil (2002) em relação à subjetividade das respostas também se 

aplica.  

Além disso, destaca-se que no desenvolvimento do estudo foi identificado que 

houve uma mudança no portfólio de cursos oferecidos pela Instituição de Ensino. Cursos 

e disciplinas que eram oferecidos no segundo semestre de 2019 passaram por mudanças 

de categorização, alguns deles deixaram de ser oferecidos e novos cursos foram 
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disponibilizados. Com isso, apesar da amostra conter 253 avaliações de disciplinas, foi 

percebido que poucas se repetiam e poucas eram lecionadas pelo mesmo professor.  

O estudo foi focado em uma Instituição de Ensino da Rede Privada e não 

considerou o perfil do professor e do aluno.  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

4.1 Análise do portfólio de cursos e de turmas formadas  

 

Analisando os dados históricos da Instituição de Ensino foco do estudo, foi 

identificado que o portfólio de cursos de Curta e Média Duração passou por uma alteração 

do ano de 2019 para o ano de 2020.  

No ano de 2019 os cursos de Curta e Média Duração oferecidos pelas Unidades 

da Instituição de Ensino analisada eram categorizados apenas no programa Formação 

Executiva - Cursos Livres.  

No ano de 2020 os cursos de Curta e Média Duração oferecidos pelas Unidades 

da Instituição de Ensino analisada passaram a ser categorizados em programas conforme 

seus tipos de Formação, Modelo e Formato.  

A categorização pela Formação é baseada no nível de proficiência do público-

alvo: o novato, que não tem o domínio sobre diversas competências e o competente, que 

em certos padrões básicos consegue fazer suas entregas. Seguindo essas premissas os 

cursos passaram a ser categorizados pela formação em dois tipos: 

- Formação Executiva, que são os cursos voltados para o novato, ou seja, aquele aluno 

que deseja aprender sobre determinado assunto; e  

- Formação Gerencial, que são cursos voltados para o competente, ou seja, aquele aluno 

que já domina o assunto, mas deseja se aprofundar. 

A categorização pelo Modelo é baseada na quantidade de disciplinas que o curso 

possui: apenas uma disciplina ou mais de uma disciplina.  Seguindo essa premissa, os 

cursos passaram a ser categorizados pelo modelo em dois tipos: 

- Modular, que são cursos formados por apenas uma disciplina; e  

- Trilha, que são cursos formados por mais de uma disciplina.    

A categorização pelo Formato é baseada na quantidade de horas que o curso 

possui: 16 horas ou 64 horas. Seguindo essa premissa, os cursos passaram a ser 

categorizados pelo formato em dois tipos: 

- Curta, que são cursos que possuem 16 horas e  

- Média, que são cursos que possuem até 64 horas.    
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Um programa reflete uma combinação de tipos de Formação, Modelo e Formato. 

Ademais, é composto por vários cursos, que por sua vez podem ser compostos por uma 

ou mais disciplinas, assim como mostra a figura 1. 

 
Figura 1: Organização do portfólio em programas, cursos e suas disciplinas 

 

Analisando os dados é possível identificar que existem 896 cursos de Curta e 

Média Duração cadastrados no total. No segundo semestre de 2019 existiam 425 cursos, 

sendo todos eles do programa Formação Executiva – Cursos Livres e no segundo semestre 

de 2020 existiam 471 cursos, sendo 288 do programa Formação Executiva - Modular, 85 

do programa Formação Executiva - Trilha; 92 do programa Formação Gerencial - 

Modular e 6 do programa Formação Gerencial - Trilha.  

É perceptível que houve um aumento de 46 cursos em 2020, o que representa um 

crescimento de 11% do portfólio.  

 

Tabela 1: Quantidade de cursos de Curta e Média Duração por programa considerando o semestre 
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• Análise da quantidade de turmas formadas por programa.  

 

Cada Unidade oferta uma quantidade de cursos por período. A decisão de ofertar 

ou não um curso é definida pela Diretoria da Instituição de Ensino.  

Os cursos ficam disponíveis no Portal da Instituição de Ensino na web, onde os 

alunos podem fazer a matrícula durante um certo período de vendas. Também existe um 

setor físico de matrículas que os alunos podem visitar e realizar a matrícula, sendo que 

este último não ficou disponível no segundo semestre de 2020 devido a pandemia de 

COVID-19. Uma vez atingida uma quantidade mínima pré-definida de alunos 

matriculados, uma turma é formada e se inicia na data prevista, divulgada no Portal da 

Instituição de Ensino durante o período de vendas. 

Foi realizada análise dos dados para verificar quantas turmas foram formadas em 

cada semestre. Turmas formadas são aquelas que atingem o número mínimo de alunos e 

acontecem de fato. No total, foram formadas 243 turmas, sendo 87 no segundo semestre 

de 2019 e 156 no segundo semestre de 2020. 

É perceptível um aumento considerável no número de turmas formadas em 2020. 

Houve mais 69 turmas formadas, o que representa um crescimento de 79%.  

Como em 2020 houve a categorização dos cursos em múltiplos programas, foi 

analisada a quantidade de turmas fechadas por programa.  

Das 156 turmas formadas em 2020, 102 foram do programa Formação Executiva 

- Modular, 24 do programa Formação Executiva - Trilha e 30 do programa Formação 

Gerencial - Modular.  

Nenhuma turma foi formada para o programa Formação Gerencial - Trilha – 

Presencial. Analisando os dados, identificamos que os cursos estão cadastrados no 

sistema, mas não estão liberados para venda.  
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Tabela 2: Quantidade de Turmas formadas de cursos de Curta e Média Duração considerando o programa e o 
semestre 

 

• Análise de cursos do portfólio que tiveram turmas formadas, considerando 

quantidade de turmas, percentual de cursos que formaram turmas, programa e 

semestre.  

 

Foi analisada a quantidade de cursos cadastrados no portfólio, a quantidade de 

cursos que formaram turmas e a quantidade de turmas formadas, considerando o 

programa e o semestre.  

No segundo semestre de 2019, existiam 425 cursos cadastrados, mas apenas 57 

deles conseguiram formar turmas. Como um curso pode formar mais de uma turma, o 

total de turmas formadas no segundo semestre de 2019 foi 87. Isso representa que apenas 

13% dos cursos cadastrados conseguiram formar turma.  

No segundo semestre de 2020, existiam 471 cursos cadastrados no total: 

• 288 eram cursos do programa Formação Executiva – Modular, mas apenas 61 

conseguiram formar turmas, o que representa que apenas 21% dos cursos cadastrados 

conseguiram formar as 102 turmas.  

• 85 cursos eram do programa Formação Executiva – Trilha, mas apenas 17 

conseguiram formar turmas, o que representa que apenas 20% dos cursos cadastrados 

conseguiram formar as 24 turmas. 

• 92 cursos eram do programa Formação Gerencial – Modular, mas apenas 22 

conseguiram formar turmas, o que representa que apenas 24% dos cursos cadastrados 

conseguiram formar as 30 turmas. 

• 6 cursos eram do programa Formação Gerencial – Trilha, mas nenhum deles formou 

turma. 
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Tabela 3: Comparação de cursos cadastrados com cursos que formaram turma, considerando quantidade de turmas, 
percentual de cursos que formaram turma, programa e semestre 

 

 

• Análise de quantidade de turmas por curso   

 

Foi analisada a recorrência de cursos vendidos com sucesso nos dois semestres. 

No segundo semestre de 2019 foram formadas 87 turmas. 35 cursos formaram apenas 

uma turma, 17 cursos formaram 2 turmas, 3 cursos formaram 3 turmas, 1 curso formou 4 

turmas e 1 curso formou 5 turmas.  

No segundo semestre de 2020 foram formadas 156 turmas. 63 cursos formaram 

apenas uma turma, 26 cursos formaram 2 turmas, 8 cursos formaram 3 turmas, 2 cursos 

formaram 5 turmas e 1 curso formou 7 turmas.  

É possível notar que, em 2019.2, cerca de 40% das turmas foram de cursos que 

formaram apenas uma turma no período. Embora em 2020.2 tenham sido formadas muitas 

turmas a mais, esse percentual se manteve praticamente o mesmo pois também houve 

aumento no portfólio de cursos sendo vendidos. 

 

Tabela 4: Quantidade de Turmas formadas por Cursos, considerando semestre 
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• Análise de turmas formadas por Unidade, considerando o programa e o 

semestre.  

 

Foi analisada a quantidade de turmas fechadas por Unidade e por programa, 

considerando o semestre.  

No segundo semestre de 2019, foram fechadas 87 turmas, sendo 22 turmas na 

Unidade 1, 51 turmas na Unidade 2 e 14 na Unidade 3, todas do programa Formação 

Executiva – Cursos Livres, que era o único existente no semestre.  

No segundo semestre de 2020, foram fechadas 156 turmas, sendo: 

• 22 na Unidade 1, onde 17 eram do programa Formação Executiva Modular – 

Presencial, 4 do programa Formação Executiva Trilha - Presencial e 1 do programa 

Formação Gerencial Modular.  

• 130 na Unidade 2, onde 81 eram do programa Formação Executiva Modular, 20 do 

programa Formação Executiva Trilha e 29 do programa Formação Gerencial 

Modular.  

• 4 na Unidade 3, onde todos eram do programa Formação Executiva Trilha – 

Presencial.  

Tabela 5: Quantidade de Turmas formadas considerando a Unidade, Programa e Semestre 

 

 

4.2 Análise das avaliações das disciplinas 

 

A avaliação da disciplina do curso pelo aluno não era obrigatória. Ao final da 

última aula da disciplina, um profissional da Instituição de Ensino comparecia na sala de 

aula, com as avaliações impressas e disponibilizava aos alunos, explicando a importância 
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do preenchimento, pois a partir das respostas, esforços seriam direcionados para fazer 

melhorias. Cada aluno que tivesse interesse, preenchia a avaliação e entregava ao sair da 

sala.  

Com a implantação de webconferência, as avaliações passaram a ser 

disponibilizadas aos através de um link do Microsoft Forms enviado via chat do Zoom2, 

que era a plataforma de webconferência usada. A Instituição de Ensino também enviava 

um e-mail para todos os alunos com o link da avaliação da disciplina, solicitando o 

preenchimento e explicando sua importância. 

A avaliação é realizada após a conclusão de todas as atividades acadêmicas e o 

professor não tem acesso ao resultado delas imediatamente. Apenas após cadastro e 

tabulação realizada pelo profissional da Instituição de Ensino, a avaliação de uma 

disciplina é disponibilizada ao coordenador do curso e ao professor.  

Analisando os dados disponibilizados pela Instituição de Ensino, foi possível 

identificar que nem todas as turmas tiveram avaliações. Em 2019, tiveram 87 turmas 

formadas, mas apenas 54 tiveram avaliações. Em 2020, tiveram 156 turmas formadas, 

mas apenas 100 tiveram avaliações. Não temos como saber se foi pelo fato dos alunos 

não as preencherem, se elas não foram aplicadas ou se não foram tabuladas ou 

disponibilizadas para análise. A mudança da aula presencial para aula através da 

webconferência também afetou a quantidade de alunos que preenchiam as avaliações. 

Como neste formato não existe o compromisso de entregar o formulário preenchido ao 

sair de sala de aula, mais alunos deixaram de preencher.  

É importante destacar alguns pontos em relação à avaliação: 

- assim como já foi mencionado, ela é facultativa, então nem sempre todos os 

alunos de todas as turmas vão responder e uma turma pode não ter avaliação; 

- a avaliação é por disciplina, então se um curso é formado por mais de uma 

disciplina, ele terá mais de uma avaliação; 

- a avaliação é por professor, então se uma disciplina possui mais de um professor, 

a turma terá a mesma quantidade de avaliações por aluno que tem de número de 

professores.  

Existe um total de 253 avaliações de disciplinas, sendo 91 referentes a disciplinas 

de cursos oferecidos no segundo semestre de 2019 e 162 referentes a disciplinas de cursos 

oferecidos no segundo semestre de 2020. 

                                                 
2 Zoom Meetings disponível em: https://zoom.us 
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Tabela 6: Total de Avaliações por Semestre 

 

 

4.3. Estatística descritiva da amostra de avaliações de disciplinas. 

 

A amostra deste trabalho contém avaliações de 253 diferentes avaliações de 

disciplinas dos cursos de Curta e Média Duração ministrados no segundo semestre de 

2019 e segundo semestre de 2020 pela Instituição de Ensino analisada. Deste total, 91 

disciplinas foram ministradas no modelo presencial (ainda em 2019), ao passo que 162 

foram ministradas via webconferência (cursos de 2020). 

Conforme apresentado na Tabela 7 abaixo, de modo geral, é perceptível um 

aumento considerável de 78% de avaliações de disciplina realizadas pelos alunos, através 

do modelo via webconferência. Tal variação foi maior na Unidade 3, onde o número total 

de disciplinas mais do que duplicou de um ano para o outro (∆% = 132%), ao passo que 

diminuiu na Unidade 1 (∆% = -40%). A Unidade 2, aquela que possui a maior quantidade 

de disciplinas ofertadas no geral, também apresentou aumento considerável de 86% no 

período em questão. 

No que se refere ao formato da disciplina, percebemos que há um número maior 

de avaliações de disciplinas de cursos de Curta Duração, isto é, disciplinas de carga 

horaria de 16h. Estes tiveram maior resposta quando da adoção do modelo via 

webconferência (∆% = 104%), enquanto aqueles cursos de média duração (64h), com 4 

disciplinas de 16 h, apesar de em menor expressividade, também acompanharam a 

tendência geral de crescimento da amostra de um período para o outro (∆% = 52%). 
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Tabela 7: Quantidade de avaliações de disciplinas por unidade e modalidade de ensino 

Quantidade de avaliações de disciplinas por unidade e modalidade de ensino 

 
  

  

Modelo 
Presencial 

Modelo via 
Webconferência 

Variação 
% 

 
   

Unidade de ensino    

Unidade 1 15 9 -40% 
Unidade 2 51 95 86% 
Unidade 3 25 58 132% 

 
   

Modalidade de ensino    

Curta duração 45 92 104% 
Média duração 46 70 52% 

 
   

Total de disciplinas 91 162 78% 
   

Notas. Estatística descritiva da quantidade de avaliações de disciplinas por unidade de ensino e modalidade de ensino da 
amostra selecionada. 

 

Ao comparar a quantidade média de avaliações por disciplina, conforme Tabela 

8, é perceptível uma redução no número geral de respondentes em cerca de 25%, o que é 

corroborado pelo aumento da taxa de abstenção das avaliações ao final da disciplina (∆% 

= 31%).  

A taxa de abstenção é o percentual de alunos da turma que não responderam a 

avaliação. Como principal motivo para redução do número total de avaliadores, uma 

justificativa plausível é a mudança de metodologia de aplicação do questionário. Como 

brevemente relatado na seção 4.2, no segundo semestre de 2019, quando os cursos eram 

presenciais, um funcionário da Instituição de Ensino, no momento final da última aula de 

uma disciplina, ia até a sala com as avaliações impressas e solicitava que os alunos as 

preenchessem, explicando que apesar de não ser obrigatório, o preenchimento era muito 

importante, pois de acordo com as respostas, esforços seriam direcionados para melhorar 

o curso. O aluno preenchia e entregava ao sair da sala. Desta forma, ficava exposto, para 

Instituição de Ensino e para os outros discentes, aquele aluno que não preenchia a 

avaliação.  

Já no segundo semestre de 2020, quando as aulas passaram a ser oferecidas através 

de webconferência, as avaliações eram enviadas ao aluno, ao final da última aula da 

disciplina, via chat do Zoom, através de um link do Microsoft Forms. Também era 

explicada a importância do preenchimento. Para reforçar, a Instituição de Ensino enviava 

o link por e-mail para todos os alunos da turma solicitando o preenchimento. Neste 

modelo, o aluno não tinha a ação de entregar a avaliação antes de sair da sala, como era 
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habitual no presencial. Não ficava claro para os demais discentes nem para a Instituição 

de Ensino quem não preencheu a avaliação. A mudança na ação de preencher a avaliação 

de forma solitária e não em grupo, talvez possa ter influenciado alguns alunos a não ter o 

compromisso de entregar, seja por procrastinação, esquecimento ou por realmente não 

querer investir seu tempo no preenchimento.  

Além do exposto, percebemos um aumento bastante considerável de quase três 

vezes na quantidade média de alunos inscritos nas disciplinas (∆% = 173%), ao passo que 

a taxa de conversão de alunos inscritos em alunos que efetivamente se matricularam 

reduziu à mais da metade no período em questão (∆% = -54%). Uma das causas para este 

padrão reportado é que no segundo semestre de 2019, como os cursos eram presenciais, 

apenas alunos do Rio de Janeiro tinham acesso, pois exigia a presença na sala de aula. Já 

no segundo semestre de 2020, como os cursos passaram a ser oferecidos via 

webconferência, candidatos de qualquer lugar do Brasil poderiam se candidatar através 

do Portal da Instituição de Ensino na Internet, com maior ou menor grau de interesse ou 

comprometimento com a compra. Além de um público menos uniforme, a nova 

metodologia de curso via webconferência deve ter causado desconfiança no público-alvo 

e menos ímpeto para conclusão da compra dos cursos. Apesar da queda na taxa de 

conversão, houve crescimento no número de alunos matriculados3, sendo 665 alunos no 

segundo semestre de 2019 e 1.221 alunos no segundo semestre de 2020.   

No que se refere à variável de interesse, percebemos que a média geral das 

avaliações dos alunos em relação aos cursos permaneceu estável independente do modelo 

de aulas utilizado. Em outras palavras, há fortes indícios de que a metodologia de ensino 

via webconferência não influencie na avaliação final dos alunos das diferentes disciplinas. 

  

                                                 
3 O número total de alunos matriculados por disciplina, apesar de não reportado na tabela, pode ser 
calculado através da divisão da quantidade de avaliadores pela taxa de abstenção.    
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Tabela 8: Características gerais da amostra de avaliações (média) por unidade de ensino 

Características gerais da amostra de avaliações (média) por unidade de ensino  

 
  

  

Modelo 
Presencial 

Modelo via 
Webconferência 

Variação 
% 

 
   

Qntd. de avaliadores 10,27 7,68 -25% 

Taxa de abstenção da avaliação final 29% 38% 31% 

Qntd. de inscritos nos cursos 33,9 92,6 173% 

Taxa de conversão dos inscritos 48% 22% -54% 

Média das avaliações 9,3 9,4 1% 
        

 
   

 
   

  

Modelo 
Presencial 

Modelo via 
Webconferência 

Variação 
% 

 
   

Unidade 1    

Qntd. de avaliadores 9,07 8,22 -9% 

Taxa de abstenção da avaliação final 25% 36% 44% 

Qntd. de inscritos nos cursos 28,3 145,8 415% 

Taxa de conversão dos inscritos 52% 12% -77% 

Média das avaliações 9,5 9,5 0% 
 
Unidade 2 

   

Qntd. de avaliadores 10,06 8,18 -19% 

Taxa de abstenção da avaliação final 31% 38% 23% 

Qntd. de inscritos nos cursos 33,3 98,1 195% 

Taxa de conversão dos inscritos 49% 21% -57% 

Média das avaliações 9,2 9,3 1% 
 
Unidade 3 

   

Qntd. de avaliadores    11,44 6,78 -41% 

Taxa de abstenção da avaliação final 25% 38% 52% 

Qntd. de inscritos nos cursos 38,6 75,4 95% 

Taxa de conversão dos inscritos 42% 27% -36% 

Média das avaliações 9,5 9,5 0% 

Notas. Estatística descritiva das avaliações por unidade de ensino da amostra selecionada.  

 

Com o intuito de verificar se este padrão geral se replica às diferentes Unidades e 

modalidades de ensino, repetimos a análise anterior a diferentes níveis de agregação. 

Ainda na Tabela 8, percebemos que a tendência previamente descrita é consistente 

independente da Unidade de ensino observada: em todas elas há uma redução na 

quantidade média de avaliadores, fruto de um aumento na taxa de abstenção da avaliação 
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final, um aumento considerável na quantidade de inscritos nos cursos acompanhado de 

uma redução na taxa de conversão dos inscritos, e uma média de avaliações estável 

independente do modelo de ensino adotado (presencial ou via webconferência). 

O mesmo é observado quando se trata dos dois formatos de cursos separadamente, 

conforme descrito na Tabela 9. Há uma redução na quantidade média de avaliadores 

acompanhada de uma maior taxa de abstenção da avaliação final, mais alunos inscritos 

por curso com menor taxa de conversão deste total, e média de avaliações similar nos 

diferentes períodos. Um fator interessante, entretanto, é que os cursos de média duração 

têm uma quantidade média de avaliadores maior do que os cursos de curta duração, o que 

pode ser explicado pelo fato dos cursos de média duração serem compostos por, em 

média, 4 disciplinas. Com isso, o aluno cria uma maior expectativa que se ele preencher 

a avaliação, melhor poderá se tornar a disciplina seguinte e ele mesmo colherá os frutos 

gerados pelas suas respostas. O que não acontece nos cursos de curta, que são formados 

por apenas uma disciplina. Talvez esse aluno nem volte a fazer algum curso na Instituição 

de Ensino, então ele não se mobiliza a preencher a avaliação.  

 

Tabela 9: Características gerais da amostra de avaliações (média) por formato de curso 

Características gerais da amostra de avaliações (média) por formato de curso  

 
  

  

Modelo 
Presencial 

Modelo via 
Webconferência 

Variação 
% 

 
   

Cursos de curta duração    

Qntd. de avaliadores 6,93 5,51 -20% 

Taxa de abstenção da avaliação final 26% 30% 15% 

Qntd. de inscritos nos cursos 21,9 61,6 181% 

Taxa de conversão dos inscritos 48% 24% -50% 

Média das avaliações 9,4 9,4 0% 
 
Cursos de média duração 

   

Qntd. de avaliadores    13,55 10,53 -22% 

Taxa de abstenção da avaliação final 31% 47% 52% 

Qntd. de inscritos nos cursos 45,5 133,3 193% 

Taxa de conversão dos inscritos 48% 20% -58% 

Média das avaliações 9,3 9,4 1% 

Notas. Estatística descritiva das avaliações por modalidade de ensino da amostra selecionada. 
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A análise descritiva dos dados também contém dados agregados a nível do 

coordenador de curso (Tabela 10), disciplina ministrada (Tabela 11) e professor avaliado 

(Tabela 12). O intuito da utilização destes diferentes níveis de agregação é verificar se há 

alguma tendência de deterioração (ou melhoria) na avaliação final pós utilização do 

modelo via webconferência que não possa ser observada na amostra em geral. 

Através da análise descritiva reportada na Tabela 10, percebemos que há 7 

coordenadores que não possuíam cursos sob sua coordenação no modelo presencial, com 

média de avaliação 9,5, ao passo que 4 não possuíam cursos sob sua coordenação no 

modelo via webconferência, com média de 9,6. Estes 11, consequentemente, não serão 

considerados na estatística inferencial reportada na próxima seção, haja vista a 

necessidade de existirem dados observados em ambos os períodos de análise para fins de 

comparabilidade. 

Além do exposto, percebemos que houve uma ligeira redução na média (a nível 

do coordenador de curso) no modelo via webconferência. Como exceções, cabem ser 

ressaltadas a média estável do Coordenador 6 e a média superior do Coordenador 15.  
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Tabela 10: Características gerais da amostra de avaliações (média) por coordenador de curso 

Características gerais da amostra de avaliações (média) por coordenador de curso   

 
    

  

N. de 
disciplinas 
presenciais 

N. de 
disciplinas via 
webconferência 

Média das 
avaliações 
presenciais 

Média das 
avaliações via 
webconferência 

Variação % 

 
     

Coordenador 1 0 3 N/A 9,6 N/A 

Coordenador 2 18 1 9,3 9,2 -1,1% 

Coordenador 3 8 16 9,7 9,3 -4,1% 

Coordenador 4 0 16 N/A 9,2 N/A 

Coordenador 5 12 28 9,7 9,4 -3,1% 

Coordenador 6 17 31 9,4 9,4 0,0% 

Coordenador 7 0 8 N/A 9,6 N/A 

Coordenador 8 1 0 9,5 N/A N/A 

Coordenador 9 0 1 N/A 9,7 N/A 

Coordenador 10 1 0 9,6 N/A N/A 

Coordenador 11 2 0 9,8 N/A N/A 

Coordenador 12 0 15 N/A 9,4 N/A 

Coordenador 13 1 0 9,8 N/A N/A 

Coordenador 14 0 6 N/A 9,5 N/A 

Coordenador 15 24 14 8,9 9,2 3,4% 

Coordenador 16 7 4 9,6 9,5 -1,0% 

Coordenador 17 0 19 N/A 9,3 N/A 
            

     
Notas. Estatística descritiva das avaliações por coordenador de curso da amostra selecionada.   
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No que se refere à análise a nível da disciplina ministrada (Tabela 11), para fins 

de comparabilidade, também consideramos apenas aquelas que possuem cursos em 

ambos os períodos de análise (modelo presencial e modelo via webconferência), 

totalizando, assim, 17 diferentes disciplinas. A variação média percentual destas 

disciplinas é zero, reiterando que possivelmente a metodologia de ensino via 

webconferência não influencie na avaliação final dos alunos em relação aos cursos.  

Contudo, algumas exceções cabem ser destacadas. Ao passo que a avaliação 

média de 5 cursos aumentou mais do que 5%4 (Disciplina 3; Disciplina 13; Disciplina 14; 

Disciplina 11; Disciplina 17), apenas 2 cursos tiveram sua avaliação média deteriorada 

em mais do que 5% (Disciplina 15; Disciplina 1).  

 

Tabela 11: Média das avaliações por disciplina 

Média das avaliações por disciplina   

 
  

  

Média das 
avaliações 
presenciais 

Média das 
avaliações via 
Webconferência 

Variação % 

 
   

Disciplina 1 9,4 8,6 -9% 

Disciplina 2 9,7 9,5 -2% 

Disciplina 3 9,4 9,9 5% 

Disciplina 4 8,9 8,9 0% 

Disciplina 5 9,6 9,5 -1% 

Disciplina 6 9,7 9,5 -2% 

Disciplina 7 9,7 9,6 -1% 

Disciplina 8 9,1 9,4 3% 

Disciplina 8 9,8 9,8 0% 

Disciplina 10 9,6 9,5 -1% 

Disciplina 11 9,0 9,7 8% 

Disciplina 12 9,8 9,4 -4% 

Disciplina 13 9,4 9,9 5% 

Disciplina 14 8,7 9,1 5% 

Disciplina 15 10 9,3 -7% 

Disciplina 16 9,7 9,3 -4% 

Disciplina 17 8,3 9,1 10% 
    

Média geral 9,4 9,4 0% 
   

Notas. Estatística descritiva das avaliações por disciplina na amostra selecionada. 

 

                                                 
4 O critério de 5% para aumento ou decréscimo foi escolhido de maneira discricionária, isto é, não há 

nenhum apelo estatístico para inferência de maiores resultados até a presente parte do trabalho. 



33 
 

Por fim, quanto à média de avaliações por professor (Tabela 12), percebemos que 

a variação média percentual daqueles que ministraram cursos em ambos os modelos de 

ensino (presencial e via webconferência), apesar de ser ligeiramente superior a zero (∆% 

= 1,4%), ainda é muito baixa. Alguns professores, entretanto, tiveram melhoria nas suas 

avaliações e razão superior a 5%: Professor 2, Professor 3 e Professor 5. 

É interessante notar que, independentemente do nível de agregação ser por 

disciplina ou por professor, aqueles professores que tiveram variação superior a 5% no 

modelo via webconferência também ministraram as disciplinas com variação superiores 

a 5%. A única exceção é a Disciplina 1, que o Professor 5 teve um desempenho superior 

no modelo via webconferência, ao passo que a disciplina teve uma deterioração na 

avaliação média de 9%. 

 

Tabela 12: Média das avaliações por professor 

Média das avaliações por professor  

 
  

  

Média das 
avaliações 
presenciais 

Média das 
avaliações via 
Webconferência 

Variação % 

 
   

Professor 1 9,7 9,5 -2% 

Professor 2 8,3 9,1 10% 

Professor 3 8,8 9,3 6% 

Professor 4 9,7 9,4 -3% 

Professor 5 9,4 10,0 6% 

Professor 6 9,5 9,6 1% 

Professor 7 9,6 9,3 -3% 

Professor 8 8,7 8,9 2% 

Professor 9 9,8 9,4 -4% 

Professor 10 9,8 9,6 -2% 

Professor 11 9,3 9,7 4% 
    

Média geral 9,3 9,4 1,4% 
   

Notas. Estatística descritiva das avaliações por professor na amostra selecionada. 

 

Objetivando-se identificar maiores relações entre a metodologia de ensino 

utilizada e o possível impacto na avaliação final dos alunos sobre as disciplinas dos 

cursos, avançamos o report dos resultados e partimos para a próxima seção do presente 

trabalho. Nesta, identificaremos traços de inferência estatística e poderemos afirmar se há 

evidências estatísticas de que os valores divergem significativamente do modelo 

presencial para o que adota a webconferência. 
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4.4 Análise dos resultados estatísticos 

 

Enquanto a análise descritiva dos dados presentes na seção anterior limitou-se 

apenas a apresentar a amostra de respondentes da avaliação das disciplinas e as 

respectivas análises decorrentes da Unidade de ensino, modalidade de ensino, 

coordenador de curso, disciplina em questão e professor avaliado, esta seção versará sobre 

o possível impacto do modelo via webconferência nesses diferentes grupos.  

Pode ser o caso que, de modo geral, não haja diferenças significativas das aulas 

via webconferências nas avaliações como um todo, mas, à medida que a comparação seja 

pormenorizada a níveis mais granulares, os resultados possam ser diferentes quando 

comparamos determinados cursos, professores, ou até mesmo diferentes coordenações. 

Tal análise comparativa usará de uma série de regressões e testes não paramétricos para 

uma análise inferencial mais detalhada, apresentando as respectivas significâncias 

estatísticas e uso de diferentes variáveis de controle quando cabível. 

 

4.5 A correlação de webconferência na avaliação final das turmas 

 

Percebemos na estatística descritiva dos resultados que, em média, as avaliações 

finais das turmas eram muito próximas, independente do modelo de ensino adotado 

(média do modelo presencial = 9,3; média do modelo via webconferência = 9,4). Através 

da análise de regressão reportada na Tabela 13 abaixo, podemos inferir que a adoção do 

modelo via webconferência, apesar de possuir um coeficiente positivo, não influencia 

significativamente na avaliação média das disciplinas (β = .0439, p > .10).  

A interpretação do modelo (1) é simples: a avaliação média das disciplinas antes 

da adoção do modelo via webconferências é cerca de 9.3 (constante, que é 

estatisticamente diferente de zero, p < .01). Ao adotar a webconferência, a avaliação 

aumenta cerca de 0,04 pontos, o que não é suficiente, todavia, para tornar essa diferença 

estatisticamente diferente do valor inicial de 9.3. Em outras palavras, a adoção de 

webconferência não influencia na avaliação média geral das disciplinas. 

Padrão semelhante é encontrado no modelo (2), onde a magnitude da constante e 

da variável independente permanecem inalterados apesar da utilização de variáveis de 

controle. Dentre o vetor de controles utilizado, é interessante notar que quanto maior a 

quantidade de alunos na turma, menor a avaliação média das disciplinas (β = -0.0187, p 

< .10). Cabe ressaltar também que o poder explicativo do modelo aumenta para cerca de 
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1,86% à medida que variáveis de controle são adicionadas para o modelo de regressão 

utilizado. Dito de outra forma, a variação de 1,86% na avaliação média das disciplinas é 

explicada por este modelo com uma variável independente e quatro variáveis de controle. 

 

Tabela 13: A correlação de webconferência na avaliação final das disciplinas 

A correlação de webconferência na avaliação final das disciplinas 
      

   

 Avaliação média das disciplinas 

 (1) (2) 
      

 
  

Adoção de webconferência .0439 .0471 

 (.0740) (.0949) 

Taxa de conversão  (-.0260) 

 
 (.2314) 

Quantidade de avaliadores  .0180 

 
 (.0155) 

Quantidade de alunos na turma  -.0187* 

 
 (.0108) 

Taxa de abstenção das avaliações  .3616 

 
 (.2524) 

Constante 9.3386*** 9.3379*** 

 (.0592) (.1475) 

 
  

Controles? Não Sim 

 
  

Número de observações 253 253 

R-quadrado 0.0014 0.0186 

      
   

Notas. Esta tabela reporta o coeficiente de regressão linear, analisando o impacto da adoção de 
webconferências na avaliação final das disciplinas. O vetor de controles utilizado considera as variáveis taxa de 
conversão, quantidade de avaliadores da disciplina, quantidade de alunos na turma, e taxa de abstenção das 
avaliações. *, ** e *** denotam significância estatística para os níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os 
valores reportados entre parênteses denotam e o erro padrão das estimativas. 

 

Dando continuidade ao raciocínio apresentado na tabela acima, é interessante 

avaliar se o mesmo padrão emerge quando as diferentes unidades de ensino são avaliadas 

separadamente. De posse dos resultados reportados na Tabela 8, percebemos que a adoção 

do modelo via webconferência não influencia significativamente na avaliação final das 

disciplinas por unidade de ensino. De modo geral, todas as avaliações médias são 

estatisticamente diferentes de zero (interceptos dos modelos (1)-(6)) e a inclusão de 
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variáveis de controle aumenta o poder explicativo do modelo (modelos (2), (4) e (6)), 

padrão análogo ao reportado no parágrafo anterior. 
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Tabela 14: A correlação de webconferência na avaliação final das disciplinas (por unidade de ensino) 

A correlação de webconferência na avaliação final das disciplinas (por unidade de ensino)    

              
       

 

Avaliação média das 
disciplinas 

[Unidade 1] 

Avaliação média das 
disciplinas  

[Unidade 2] 

Avaliação média das 
disciplinas  

[Unidade 3] 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
              

 
      

Adoção de webconferência -.0211 -.0444 .0987 .1281 -.0260 .0106 

 (.1768) (.2754) (.1098) (.1519) (.1012) (.1192) 

Constante 
9.4878**
* 

9.3287**
* 

9.1976**
* 

9.0814**
* 

9.5368**
* 

9.6832**
* 

 (.1082) (.3034) (.0886) (.2311) (.0846) (.2028) 

 
      

Controles? Não Sim Não Sim Não Sim 

 
      

Número de observações 24 24 146 146 83 83 

R-quadrado 0.0006 0.2036 0.0056 0.0384 0.0008 0.0600 

              
       

Notas. Esta tabela reporta o coeficiente de regressão linear, analisando o impacto da adoção de webconferências na avaliação final das disciplinas por unidade de ensino. O vetor de controles utilizado 
considera as variáveis taxa de conversão, quantidade de avaliadores da disciplina, quantidade de alunos na turma, e taxa de abstenção das avaliações. *, ** e *** denotam significância estatística para os níveis de 
10%, 5% e 1%, respectivamente. Os valores reportados entre parênteses denotam e o erro padrão das estimativas. 
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O mesmo ocorre quando analisamos separadamente as diferentes modalidades de 

ensino (cursos de Curta Duração e cursos de Média Duração). De modo geral (Tabela 

15), percebemos que a adoção do modelo via webconferência não influencia 

significativamente na avaliação final das disciplinas por modalidade de ensino, todas as 

avaliações médias são estatisticamente diferentes de zero (interceptos dos modelos (1)-

(4)) e a inclusão de variáveis de controle aumenta consideravelmente o poder explicativo 

do modelo (modelos (2) e (4)). 

 

Tabela 15: A correlação de webconferências na avaliação final das disciplinas (por modalidade de ensino) 

A correlação de webconferências na avaliação final das disciplinas (por modalidade de ensino)  

          
     

 

Avaliação média das  
disciplinas 
[cursos de curta duração] 

Avaliação média das  
disciplinas  
[cursos de média duração] 

 (1) (2) (3) (4) 
          

 
    

Adoção de webconferência -.0332 -.0387 .1280 .1241 

 (.1004) (.1216) (.1103) (.1665) 

Constante 9.3901*** 9.4056*** 9.2883*** 9.3052*** 

 (.0823) (.1690) (.0857) (.4322) 

 
    

Controles? Não Sim Não Sim 

 
    

Número de observações 137 137 116 116 

R-quadrado 0.0008 0.0053 0.0117 0.0811 

          
     

Notas. Esta tabela reporta o coeficiente de regressão linear, analisando o impacto da adoção de webconferências na avaliação final das 
disciplinas por modalidade de ensino. O vetor de controles utilizado considera as variáveis taxa de conversão, quantidade de avaliadores da disciplina, 
quantidade de alunos na turma, e taxa de abstenção das avaliações. *, ** e *** denotam significância estatística para os níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. Os valores reportados entre parênteses denotam e o erro padrão das estimativas. 

 

• A correlação de webconferência na avaliação final das turmas (análise por 

coordenador de curso) 

 

Percebemos na estatística descritiva dos resultados que, com exceção dos 

coordenadores Coordenador 6 e Coordenador 15, houve uma ligeira redução média (a 

nível do coordenador de curso) no modelo via webconferência. Para prosseguirmos com 
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a estatística inferencial, utilizamo-nos de um teste não-paramétrico5 de comparação de 

medianas dado o tamanho reduzido das amostras que utilizaremos nas comparações. 

Inicialmente, havia 6 coordenadores com avaliações tanto no modelo presencial 

quanto no modelo via webconferência. Entretanto, como o coordenador Coordenador 2 

possuía apenas uma turma no modelo via webconferência, ele não será considerado nesta 

seção como unidade apta para o teste não paramétrico6 Wilconxon-Mann-Withney U.  

Através dos resultados reportados na Tabela 16, percebemos que para três dos 

cinco coordenadores não houve alteração significativa na avaliação mediana dos cursos. 

Todavia, houve um aumento significativo de 0,3 pontos na avaliação mediana dos cursos 

sob coordenação do Coordenador 15 após implementação do modelo via webconferência 

(p < .10) e redução significativa de 0,4 pontos na avaliação mediana dos cursos sob 

coordenação do Coordenador 37. 

Um motivo plausível para não existirem tantas diferenças foi ao treinamento 

realizado pelo Núcleo de Gestão Docente da Instituição de Ensino destinado aos 

coordenadores para auxiliar seus professores na adaptação ao uso da ferramenta para 

viabilizar as aulas via webconferência e as melhores práticas pedagógicas para serem 

adotadas neste tipo de aula. Alguns coordenadores podem ter se envolvido mais e outros 

menos. Como não houve variação expressiva podemos inferir que todos se envolveram 

nos treinamentos de forma adequada. Cabe investigação futura para identificar motivo da 

alteração.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Testes não paramétricos, diferentemente dos testes de comparação de médias usuais tais como teste-T ou 
análise de regressão, não pressupõem que os dados sigam uma distribuição específica (distribuição normal, 
por exemplo). Entretanto, dada a sensibilidade da média a valores extremos em amostras pequenas, estes 
testes não paramétricos utilizam a comparação da mediana. 
6 Como os testes não paramétricos comparam medianas das observações, o Coordenador 2 teria apenas uma 
observação no modelo via webconferência. Consequentemente, esta avaliação seria também a mediana. Tal 
valor poderia distorcer muito a análise, portanto optamos por manter apenas unidades com mais do que 
duas observações por período como pré-requisito para considerarmos uma unidade como apta ou não para 
o teste não paramétrico. 
7 Cabe ressaltar, entretanto, que todas as notas finais medianas após a implementação do modelo via 
webconferência foram superiores a 9,0, valores estes considerados de alto padrão de qualidade para 
avaliação final de curso. 
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Tabela 16: A correlação de webconferências na avaliação final das disciplinas (por coordenador de curso) 

A correlação de webconferências na avaliação final das disciplinas (por coordenador de curso) 

 
  

  

Mediana 
das 
avaliações 
presenciais 

Mediana das 
avaliações via 
webconferência 

Diferença 
p-
value 

 
    

Coordenador 3 9,9 9,5 -0,4* 0.0570 

Coordenador 5 9,6 9,5 -0,1 0.2092 

Coordenador 6 9,5 9,6 0,1 0.2810 

Coordenador 15 8,9 9,2 0,3* 0.0741 

Coordenador 16 9,5 9,7 0,2 0.7042 

          
   

Notas. Esta tabela reporta a diferença entre medianas por coordenador de curso, analisando o impacto da adoção de webconferências na avaliação final 
daqueles que possuíam obrigatoriamente mais do que duas avaliações de disciplinas em ambos os períodos (2019 e 2020). O valor-p reportado apresenta 
a significância estatística considerando-se o teste não paramétrico de Wilconxon-Mann-Withney U. *, ** e *** denotam significância estatística para os 
níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

• O efeito de webconferência na avaliação final das turmas (análise por disciplina) 

 

Através dos resultados reportados na Tabela 17, percebemos que para grande 

maioria das disciplinas avaliadas (13/15) não houve alteração significativa na avaliação 

mediana. Todavia, houve um aumento significativo de 0,4 pontos na avaliação mediana 

da Disciplina 13 e redução significativa de 0,6 pontos na avaliação mediana da Disciplina 

15 após implementação do modelo via webconferência (p < .10). 

Como principal motivo para esta diferença, podemos citar no caso da Disciplina 

15, o coordenador permaneceu o mesmo, Coordenador 3, mas no segundo semestre de 

2019, a disciplina foi ministrada duas vezes por uma mesma professora, com médias 9,9 

(com percentual de abstenção de avaliação de 33%) e 9,8 (com percentual de abstenção 

de avaliação de 0%). Já no segundo semestre de 2020, a disciplina foi ministrada quatro 

vezes por outra professora, com médias inferiores, 9,3 (com percentual de abstenção de 

avaliação de 47%), 8,8 (com percentual de abstenção de avaliação de 50%), 9,6 (com 

percentual de abstenção de avaliação de 33%) e 9,5 (com percentual de abstenção de 

avaliação de 38%). A queda da média pode ser justificada pela mudança de professora e 

também ela quantidade de oferecimentos. No caso da Disciplina 13, houve a mudança do 

Coordenador 8 para o Coordenador 15. A mudança de coordenador pode ter afetado a 

queda.  
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Tabela 17: A correlação de webconferências na avaliação final das disciplinas (por disciplina) 

A correlação de webconferências na avaliação final das disciplinas (por disciplina)  

 
  

  

Mediana 
das 
avaliações 
presenciais 

Mediana das 
avaliações via 
webconferência 

Diferença p-value 

 
    

Disciplina 2 9,7 9,6 -0,1 0.6434 

Disciplina 3 9,4 9,9 0,5 0.1213 

Disciplina 4 8,7 8,9 0,2 0.6547 

Disciplina 6 9,7 9,3 -0,4 0.3545 

Disciplina 7 9,6 9,6 0,0 0.4795 

Disciplina 8 9,4 9,6 0,2 0.2967 

Disciplina 9  9,8 9,8 0,0 0.8143 

Disciplina 10 9,6 9,7 0,1 0.8312 

Disciplina 11 9,3 9,7 0,4 0.4386 

Disciplina 12 9,8 9,6 -0,2 1.0000 

Disciplina 13 9,5 9,9 0,4* 0.0833 

Disciplina 14 9,0 9,2 0,2 0.6698 

Disciplina 15 10 9,4 -0,6* 0.0641 

Disciplina 16 9,6 9,6 0,0 0.5676 

Disciplina 17 8,4 9,1 0,7 0.1649 

          
   

Notas. Esta tabela reporta a diferença entre medianas por disciplina, analisando o impacto da adoção de webconferências na avaliação final daquelas que possuíam 
obrigatoriamente mais do que duas diferentes turmas em ambos os períodos (2019 e 2020). O valor-p reportado apresenta a significância estatística considerando-se o 
teste não paramétrico de Wilconxon-Mann-Withney U. *, ** e *** denotam significância estatística para os níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

• A correlação de webconferências na avaliação final das turmas (análise por 

professor) 

 

Por fim, no que se refere às avaliações medianas por professor, percebemos 

através da Tabela 18 que, para 8 dos 11 professores com cursos em ambos os períodos da 

análise, não houve alteração significativa na avaliação mediana das disciplinas. Todavia, 

houve um aumento significativo de 0,5 (p < .05) e 0,2 (p < .10) pontos na avaliação 

mediana do Professor 5 e Professor 8, respectivamente, e redução significativa de 0,4 

pontos na avaliação mediana do Professor 9 (p < .10) após implementação do modelo via 

webconferência. 

Tal resultado a nível do professor pode ser explicado devido ao treinamento 

realizado pelo Núcleo de Gestão Docente da Instituição de Ensino destinado aos 
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professores para adaptação ao uso da ferramenta para viabilizar as aulas via 

webconferência e as melhores práticas pedagógicas para serem adotadas neste tipo de 

aula. Cabe investigação futura para identificar motivos do resultado.  

 

Tabela 18: O efeito das webconferências na avaliação final das disciplinas (por professor) 

O efeito das webconferências na avaliação final das disciplinas (por 
professor)   

 
   

  

Mediana 
das 
avaliações 
presenciais 

Mediana das 
avaliações via 
webconferência 

Diferença p-value 

 
    

Professor 1 9,7 9,3 -0,4 0.3545 

Professor 2 8,3 9,1 0,8 0.1180 

Professor 3 9,0 9,3 0,3 0.4386 

Professor 4 9,6 9,6 0,0 0.5485 

Professor 5 9,5 10,0 0,5** 0.0335 

Professor 6 9,6 9,8 0,2 0.2888 

Professor 7 9,6 9,4 -0,2 0.4386 

Professor 8 8,7 8,9 0,2* 0.0833 

Professor 9 9,8 9,4 -0,4* 0.0833 

Professor 10 9,8 9,8 0,0 0.6944 

Professor 11 9,3 9,7 0,4 0.4386 

          
    

Notas. Esta tabela reporta a diferença entre medianas por professor, analisando o impacto da adoção de 
webconferências na avaliação final daqueles que possuíam obrigatoriamente mais do que duas diferentes turmas em ambos 
os períodos (2019 e 2020). O valor-p reportado apresenta a significância estatística considerando-se o teste não paramétrico 
de Wilconxon-Mann-Withney U. *, ** e *** denotam significância estatística para os níveis de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. 
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5. CONCLUSÃO 

A Transformação Digital é um termo usado por vários autores e com conceitos 

diferenciados. Nesta pesquisa, após análise de diversos autores, foi adotado o conceito de 

Transformação Digital com base em Vial (2019) que aborda a transformação digital como 

um processo que visa melhorar uma entidade, desencadeando significativas mudanças às 

suas propriedades através das combinações de tecnologias de informação, computação, 

comunicação e conectividade.  

Transformação Digital não é apenas a adoção de uma nova tecnologia ou a total 

transformação de um negócio para um formato tecnológico. Uma organização pode 

iniciar a transformação digital em um de seus produtos, considerando a utilização de nova 

tecnologia, mas também mudando seus processos, desencadeando mudanças desde sua 

operacionalização até sua entrega final ao cliente, assim como aconteceu na Instituição 

de Ensino analisada.  

A Transformação Digital é muito importante para as Instituições de Ensino, pois 

se for realizada de forma planejada e correta, permite transpor barreiras, como atingir 

novos públicos, com novos cursos e ainda ofertar uma experiência diferenciada para seus 

alunos.  

Assim como destacado por Bilyalova, Salimova e Zelenina (2020), os recursos 

digitais usados hoje nas atividades humanas diárias nos permitem superar as barreiras da 

aprendizagem tradicional. 

Para as instituições de ensino privadas, em função da concorrência de mercado, a 

Transformação Digital se transforma em uma ferramenta para criação de um diferencial 

competitivo.  

Visando dar mais um passo no mundo da Transformação Digital, a Instituição de 

Ensino analisada pegou um de seus produtos e fez a adoção da webconferência como 

novo formato para oferecer suas aulas.  

Foi escolhido um produto, a área responsável pelos professores planejou a 

mudança, incluindo a parte das práticas pedagógicas, passando pela escolha da 

ferramenta, fornecendo treinamento aos professores, trazendo os coordenadores para 

entender e difundir o novo formato de atuação, até chegar no cliente final, que era o aluno. 

O aluno foi informado sobre a mudança, recebeu orientações de como usar a plataforma 

e no final continuou fazendo a avaliação da disciplina, que antes era preenchida em um 

formulário em papel e passou a ser preenchida em um Microsoft Forms.   
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O movimento foi potencializado pela pandemia de Covid-19, mas já existia um 

planejamento para transformar os cursos de Curta e Média Duração para serem oferecidos 

através da webconferência. A Instituição de Ensino oferecia cursos no formato presencial, 

online e passou a oferecer cursos em um formato chamado “Live”, que são os cursos 

oferecidos através da webconferência. 

A Instituição de Ensino disponibilizou os dados das suas 3 Unidades localizadas 

no Rio de Janeiro. Com isso foi possível identificar que foram formadas 243 turmas no 

total, sendo 87 turmas no segundo semestre de 2019 e 156 turmas no segundo semestre 

de 2020. Este aumento de 76% na quantidade de turmas formadas já demostra que o novo 

modelo de negócio estava dando certo, ainda mais considerando que o país estava 

passando por um período frágil na economia devido a pandemia de Covid-19.  

Um ponto de destaque para o aumento de turmas é que ele pode ser sido 

ocasionado devido ao fato dos cursos não exigirem a presença física do aluno, com isso 

candidatos de todo Brasil poderiam se interessar e realizar o curso. É um ponto que vale 

aprofundar os estudos em outras pesquisas.  

A Instituição de Ensino disponibilizou um total de 253 avaliações de disciplinas, 

sendo 91 referentes a disciplinas de cursos oferecidos no segundo semestre de 2019 e 162 

referentes a disciplinas de cursos oferecidos no segundo semestre de 2020. 

De modo geral, analisando os dados, é perceptível que a adoção do modelo via 

webconferência não influencia na avaliação dada pelos alunos às disciplinas, o que indica 

que a qualidade dos cursos ofertados se manteve constante e não se deteriorou após a 

mudança do oferecimento dos cursos que eram presenciais. Tal resultado é robusto e 

independe da Unidade de ensino analisada (Unidade 1, 2 ou 3) e da modalidade do curso 

(cursos de Curta ou Média Duração). Isto é positivo pois permite que a Instituição de 

Ensino invista em novos cursos seguindo novo formato e busque metodologias 

pedagógicas que aprimorem ainda mais este tipo se ensino.  

O resultado do estudo que demostra que independente do formato da sala de aula, 

a avaliação do aluno sobre o curso não é impactada, reforça a afirmação de Yang, Yub e 

Chencd (2019) que colocam que o avanço da tecnologia da internet mudou a maneira 

como diferentes tipos de salas de aula podem ser criadas, incluindo a mistura de várias 

salas de aula físicas, salas de aula cibernéticas síncronas e salas de aula cibernéticas 

assíncronas. 

Além do exposto, podemos afirmar que a análise dos resultados evidenciou que, 

quando a análise é feita considerando-se subamostras, alguns coordenadores de curso, 
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disciplinas ofertadas, ou professores em separado tiveram desempenho 

significativamente superior ou inferior após implementação do modelo via 

webconferência. Tal resultado, entretanto, deve ser interpretado com cautela por dois 

principais motivos: de modo geral, apesar de haver uma ligeira redução ou aumento nas 

notas finais, as avaliações pós implementação do modelo via webconferência 

continuaram com notas superiores a 9,0, o que é um forte indício de um alto padrão de 

qualidade de ensino.  

Além disso, os testes não paramétricos utilizados nestas subseções consideravam 

amostras muito pequenas (por vezes com apenas 2 ou 3 observações por unidade de 

análise em cada um dos períodos). Idealmente, seria interessante haver um maior número 

de observações por unidade de análise de modo que o valor médio final das avaliações 

acompanhassem uma distribuição estatística predefinida (distribuição normal, por 

exemplo) e não sofresse tanto por um valor que divergisse dos demais (outlier, por 

exemplo). Esta limitação da amostra, entretanto, é devidamente mencionada nas demais 

seções deste trabalho. 

Portanto, os resultados possibilitam concluir que a adoção da nova tecnologia, a 

webconferência, não afetou a média geral das avaliações dos alunos em relação aos cursos 

de Curta e Média Duração, apesar de em níveis mais granulares ter algum pequeno 

impacto, algo pouco expressivo.  

Isso possibilita que a própria Instituição de Ensino foco da pesquisa, ou outra, 

invista na oferta de novos cursos, com novos formatos, atingindo novos públicos e 

buscando melhores práticas pedagógicas que aprimorem o modelo mais tecnológico. 

Essa pesquisa também impacta aquele aluno ou professor que ainda resiste aos 

avanços tecnológicos e adoção de novas tecnologias, visto que é possível oferecer um 

curso que cause o mesmo nível de satisfação, mas através da webconferência.  

Os resultados dessa pesquisa poderão ser úteis para orientar futuros estudos sobre 

implementação de novas tecnologias na sala de aula com avaliação de disciplina 

considerando o perfil do professor e do aluno. 

A partir das análises do estudo é possível concluir que os resultados encontrados 

são interessantes pelo ponto de vista teórico e pelo ponto de vista da prática do ensino, 

pois contribuem para o avanço tecnológico do exercício do estudo de forma geral.  

Uma vez que uma Instituição de Ensino investe em uma nova tecnologia é 

importante identificar se a qualidade do ensino foi impactada. Com isso, a própria 
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Instituição, coordenadores, professores e alunos podem se tornar mais abertos a 

incorporar essas novas ferramentas em sua vida acadêmica.  

O início do processo de Transformação Digital de cursos em geral poderá 

acontecer com uso desse estudo como base e visão otimista. Em contrapartida, as 

descobertas do estudo não almejam a generalização da implantação de novas tecnologias, 

principalmente de forma despreparada ou por modismo. A Transformação Digital precisa 

vir acompanhada de estudo, análise de viabilidade, adaptação de processos, treinamento 

dos envolvidos e principalmente, entregar um produto, seja um curso ou um serviço, com 

mais qualidade e que proporcione novas experiências, criando diferenciais positivos.  

Entender a relevância desse resultado viabiliza o oferecimento de novos cursos, 

para novos públicos, de diversos conteúdos, independente de presença física. Ultrapassa 

os limites da distância, além de promover a interação entre professor e os alunos de forma 

diferenciada.  

É importante ressaltar que este estudo foi desenvolvido a partir de uma amostra 

específica, de uma única Instituição de Ensino da Rede Privada, focado em cursos de 

Curta e Média Duração, o que pode causar alterações consideráveis nos resultados se for 

ampliado seu espectro. O estudo também pode padecer com a influência da dimensão 

temporal. 

Por fim, as elucidações dadas aos resultados desse estudo devem ser analisadas 

com objetivo de ampliar o enredo acadêmico. Assim, pode ser proposta uma agenda que 

pesquise o impacto da utilização da webconferência em outros cursos, outras instituições, 

outros municípios, outros estados e também considere o perfil do professor e do aluno.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVAIAÇÃO DAS 

DISCIPLINAS 

Questionário enviado aos alunos ao final dos cursos de educação profissionais realizados 

na Instituição de Ensino da Rede Privada analisada neste trabalho em 2019. 

 

Questionário de Avaliação do Curso Preenchido pelo Aluno em 2019 

Item Notas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 O professor demonstrou domínio do tema apresentado                     

2 O professor interagiu com a turma de forma reflexiva                      

3 Promoveu articulação entre a teoria e prática                      

4 Os temas foram abordados de maneira clara e organizada                     

5 O professor se manteve disposto a tirar dúvidas                     

6 
O material apresentado auxiliou no processo de 
aprendizagem 

                    

7 O programa da disciplina foi cumprido adequadamente                     

8 O conteúdo foi desafiante para mim                      

9 O conteúdo apresentado é relevante e atual                     

10 
Os equipamentos da sala, tais como, recursos audiovisuais e 
computadores, atenderam às necessidades das aulas 

                    

11 

As condições ambientais (espaço, iluminação, temperatura, 
ruído e conforto) foram adequadas às atividades 
desempenhadas 

                    

12 
Nível de satisfação com o atendimento da Instituição de 
Ensino 

                    

 Obs: O aluno marca a nota do Professor de 1 a 10.           

 

Questionário enviado aos alunos ao final dos cursos de educação profissionais realizados 

na Instituição de Ensino da Rede Privada analisada neste trabalho em 2020. 

 

Questionário de Avaliação do Curso Preenchido pelo Aluno em 2020 

Item Nota 1 2 3 4 5 

1 Professor demonstrou domínio do tema apresentado?           

2 O Professor interagiu com a turma de forma reflexiva?           

3 Promoveu articulação entre a teoria e a prática?           

4 Os temas foram abordados de maneira clara e organizada?           

5 O Professor se manteve disposto a tirar dúvidas?           

6 O material apresentado auxiliou no processo de aprendizagem?           

7 O Programa da disciplina foi cumprido adequadamente?           

8 O Conteúdo foi desafiador?           

9 O Conteúdo apresentado é relevante e atual?           

  Obs: O aluno marca a nota do Professor de 1 a 5.           

Itens excluídos referem-se apenas as condições referentes a presença física na Unidade: 

10, 11 e 12. 
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