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RESUMO 

 

Instituições de ensino e serviços de saúde estão introduzindo novas possibilidades 

pedagógicas de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) no seu cotidiano. Os 

recursos tecnológicos de informação e comunicação têm se desenvolvido e se 

diversificado rapidamente. Nessa perspectiva, o ensino do Curso de Odontologia da 

UFC aderiu a renovação tecnológica e institucionalização de métodos e práticas 

inovadores. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

SOLAR, utilizado pela UFC, no ensino de graduação em Odontologia na percepção dos 

alunos. Fizeram parte da pesquisa, alunos egressos das disciplinas de Metodologia 

Científica aplicada à Odontologia I (1º semestre), Saúde Coletiva II (6º semestre), 

Odontologia Legal (7º semestre), ofertadas no período de 2012.1. Foi utilizado como 

instrumento de coleta de dados um questionário semiestruturado dividido em blocos 

temáticos e aplicado por um único pesquisador. As informações dos questionários 

foram organizadas em um banco de dados no Epi Info e analisados no programa 

estatístico Stata 11. A análise dos dados foi dividida em três categorias: perfil sócio 

demográfico, perfil de formação e avaliação do Ambiente virtual de Aprendizagem. Os 

dados revelaram que a inserção do SOLAR na graduação em Odontologia trouxe 

benefícios ao processo de ensino-aprendizagem, pois facilitou a construção do 

conhecimento do aluno, possibilitou a reflexão da realidade e o desenvolvimento de sua 

autonomia. O uso do SOLAR contribuiu com o processo de ensino-aprendizagem dos 

discentes, identificando dificuldades, podendo subsidiar professores, alunos, dirigentes 

e estudiosos na discussão sobre novas metodologias pedagógicas de ensino do Curso de 

Odontologia da UFC. 

 

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ensino Odontológico. 

Metodologias Ativas. Educação à distância. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Educational institutions and health services are introducing new pedagogical 

possibilities of Virtual Learning Environments (VLE) in their daily lives. The resources 

information technology and communication have evolved and diversified rapidly. In 

this perspective the teaching of the School of Dentistry UFC adhered to this new 

academic of technological renewal and institutionalization of innovative methods and 

practices. The objective of this research is to evaluate the Virtual Learning Environment 

SOLAR used by UFC, teaching at undergraduate dental students' perceptions. The 

participants were students egress in the disciplines of scientific methodology applied to 

Dentistry I (1st semester), Public Health II (6th semester), Forensic Dentistry (7th 

semester), offered in the period 2012.1. It was used as an instrument of data collection 

an electronic semistructured questionnaire divided into thematic blocks and applied by a 

single researcher. The information from the questionnaires were organized in a database 

in Epi Info and analyzed using Stata 11. The data analysis was divided in 

socioeconomic profile, training and evaluation of Virtual Learning Environment. The 

data reveal that the inclusion of SOLAR in undergraduate brought benefits to the 

teaching-learning process, it facilitates construction of the knowledge, allows reflection 

of reality and the development of autonomy. The use the SOLAR contributed to the 

process of teaching and learning of students, identifying difficulties, in addition to 

supporting teachers, students, leaders and scholars in the discussion about new 

pedagogical methodologies of teaching the School of Dentistry of UFC. 

 

Key words: Virtual Learning Environment. Dental Education.Active methodologies. 

Distance education. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Na área da educação, o uso do computador é considerado indispensável para os 

atuais docentes e alunos. A abundância de novos espaços eletrônicos de interação e a 

utilização da internet impulsionou o crescimento da Educação à Distância (EaD), 

facilitando o processo de ensino-aprendizagem (MENA, RODRÍGUEZ  e DIEZ, 2001). 

Segundo Belloni (2003, p. 24), a “EaD aparece, cada vez mais, no contexto das 

sociedades contemporâneas, como uma modalidade de educação adequada para 

atender às novas demandas educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem 

econômica mundial”. No Brasil, dentre os vários programas de EaD existentes, o 

projeto da Universidade Aberta do Brasil, criado Ministério da Educação em 2005 é um 

dos mais importantes. Consiste de um consórcio entre o governo federal, estadual e 

municipal e participação privada, ofertando cursos de nível superior na modalidade à 

distância. 

Para um bom desempenho na EaD é fundamental que haja a capacitação 

tecnológica dos professores/tutores e alunos, oportunizando aos mesmos maior 

domínios dos recursos de interação e aprendizagem (MOORE e KEARSLEY, 2007). 

Essa modalidade de ensino utiliza Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 

e possui características, linguagem e formato próprios, exigindo infra-estrutura 

adequada, acompanhamento sistemático, recursos técnicos e tecnológicos condizentes, 

metodologias de ensino-aprendizagem que promovam a construção do conhecimento, 

bem como, estratégias educacionais definidas de acordo com o nível do estudante, os 

objetivos de aprendizagem propostos e os conteúdos necessários (BRASIL, 2007). 

O AVA apresenta-se como ferramenta importante no processo de 

democratização da informação e do conhecimento, pois se insere no contexto 

econômico-social brasileiro, adaptando-se à realidade de cada aluno, superando as 

limitações de tempo e espaço (HILL et al., 2003). 

As instituições de ensino na área da saúde estão introduzindo novas 

possibilidades pedagógicas de AVA no seu cotidiano, identificando de que forma cada 

ferramenta deve ser utilizada para se obter melhorias pedagógicas, obtendo bons 

resultados (ALMEIDA, 2003; COSTA e FRANCO, 2005; BEHAR e SANTOS, 2005; 

GARCIA e BAPTISTAB, 2007).  

  Nessa perspectiva se inseriu o Curso de Graduação em Odontologia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), abrindo espaço para novas modalidades de 
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ensino semipresencial. Em 2005 foi implementado o novo projeto político pedagógico 

visando adequar-se à realidade brasileira e atender às exigências determinadas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2006). 

Outra mudança significativa no curso de Odontologia foi a adesão ao Projeto 

Pró-Saúde em 2008, o qual propõe uma adequação das metodologias de ensino, 

permitindo melhorias no desempenho acadêmico dos alunos e professores e 

estimulando o processo de educação permanente, tendo como um dos objetivos 

específicos estimular novas metodologias de estudos através de mecanismos interativos 

de aprendizagem. 

Nesse contexto, com o intuito de introduzir métodos e práticas de ensino-

aprendizagem inovadoras, iniciou-se em 2009 uma experiência pioneira na disciplina de 

Saúde Coletiva II (6º semestre) com a utilização de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), chamado SOLAR, desenvolvido pelo Instituto UFC Virtual da 

Universidade Federal do Ceará em 2002, atendendo a Portaria Ministerial nº 4.059/04, 

que permite a oferta de até 20% da carga horária das disciplinas de graduação na 

modalidade à distância (BRASIL, 2004; UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2006). 

Diante da inovação de recursos tecnológicos e do uso do AVA no curso de 

Odontologia, tornou-se necessário realizar a avaliação desse ambiente, detectando 

possíveis dificuldades ou desafios, que busquem aperfeiçoá-lo, estimulando a aplicação 

desses ambientes nas demais disciplinas. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o Ambiente Virtual de Aprendizagem SOLAR utilizado na modalidade 

semipresencial no ensino de Graduação em Odontologia da UFC na percepção dos 

alunos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o perfil dos alunos das disciplinas executadas na modalidade 

semipresencial; 

 Identificar as dificuldades vivenciadas pelos alunos com a utilização do Solar 

durante o processo de ensino aprendizagem; 

 Analisar o processo de ensino-aprendizagem por meio do uso do solar. 
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3. CAPÍTULOS 

 

 Esta dissertação está baseada no Artigo 46 do Regimento Interno do Programa 

de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará (Anexo A), que 

regulamenta o formato alternativo para dissertações de Mestrado e permite a inserção de 

artigos científicos de autoria e co-autoria do candidato. Por se tratar de pesquisas 

envolvendo seres humanos, o presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Ceará e aprovado sob protocolo nº 44/12. Portanto, esta 

dissertação de mestrado é composta por um capítulo que contém um artigo científico, 

que será submetido à publicação no periódico “Avaliação: Revista da Avaliação da 

Educação Superior (Campinas)” conforme descrito a seguir: 
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3.1 Capítulo 1: Avaliação de Ambiente Virtual de Aprendizagem na modalidade 

semipresencial no ensino de graduação em Odontologia da UFC. 

 

JORGE, L. S.; FROTA, M. M. A.; JORGE, A. C.; VASCONCELOS, F. L. M.; 

ALENCAR, C. H.; ALMEIDA, M. E. L. 

 

Título: Avaliação de Ambiente Virtual de Aprendizagem na modalidade semipresencial 

no ensino de graduação em Odontologia da UFC. 
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Resumo: O uso de ambientes virtuais de aprendizagem propõe uma adequação das 

metodologias de ensino e tem se tornado cada vez mais comum no Brasil nos últimos 

anos. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

SOLAR no ensino de graduação em Odontologia da UFC na percepção dos alunos. 

Fizeram parte do estudo 94 alunos egressos das disciplinas de Metodologia Científica 

aplicada à Odontologia I (1º semestre), Saúde Coletiva II (6º semestre), Odontologia 

Legal (7º semestre), ofertadas no período de 2012.1. Foi utilizado como instrumento de 

coleta de dados um questionário semiestruturado, dividido em blocos temáticos e 

aplicado por um único pesquisador, cujas informações foram organizadas em um banco 

de dados no Epi Info e analisadas no programa estatístico Stata 11. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFC pelo protocolo Nº 44/12. 

Constatou-se que 42,4% dos alunos já haviam realizado outros cursos na modalidade 

presencial, enquanto que apenas 2,1% afirmaram ter realizado cursos na modalidade 

semipresencial. Aproximadamente 98% dos entrevistados relataram que foi na 

graduação em Odontologia sua primeira experiência com disciplinas semipresenciais, 

especificamente com a utilização do SOLAR e 89,3% dos alunos afirmaram que o 

SOLAR favoreceu o processo de ensino-aprendizagem. É possível afirmar, também, 

que 98,9% dos estudantes analisados possuem computador para realizar as atividades 

das disciplinas nesta modalidade, entretanto, aproximadamente 64% afirmaram que esse 

computador não é de uso individual. O fórum foi considerado a ferramenta de interação 

mais utilizada pelos alunos nas disciplinas semipresenciais e as ferramentas digitais que 

mais contribuíram no processo de aprendizagem foram os textos de apoio com 41,5%, 

seguido do fórum de discussão com 31,9% e o portfólio com 19,1%. O uso do SOLAR 

na graduação, em disciplinas semipresenciais, trouxe benefícios ao processo de ensino-

aprendizagem, pois facilitou a construção do conhecimento através das ferramentas de 

interação e comunicação, contribuindo no desenvolvimento da autonomia do aluno. 

 

Palavras- chave: Ensino. Avaliação educacional. Educação à distância 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O avanço e desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) impulsionaram o crescimento da Educação à Distância, principalmente pelo uso 

do computador e internet, ressurgindo o interesse mundial por essa modalidade de 

ensino (BELLONI, 2003). 

Segundo Moore e Kearsley (2007), EaD “é o aprendizado planejado que ocorre 

normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de 

criação do curso e de instrução e comunicação por meio de várias tecnologias”. Para 

isso, a EaD utiliza como meio de construção do conhecimento os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA). 

Nos últimos anos, os AVA estão sendo, cada vez mais, utilizados no âmbito 

acadêmico e corporativo como uma opção tecnológica para atender uma demanda 

educacional (BELLONI, 2003). Para auxiliar no processo de aprendizagem, é 

importante que o AVA disponibilize mídias, como vídeo, áudio, gráficos, textos, além 

de ferramentas como blogs, mensagens, videoconferência, fóruns online, chats, 

portfólios, todos com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades e 

construção do conhecimento, aumentando a interatividade e autonomia auxiliado pela 

internet. 

A internet tem possibilitado aos professores desenvolver atividades 

complementares à sala de aula, possibilitando a aprendizagem através da interação entre 

os participantes, através de e-mails, fóruns e chats, dentre outros. Segundo Ferreira 

(2004), “a interação deve integrar o objeto de estudo à realidade do sujeito, dentro de 

suas condições, de forma a estimulá-lo e a desafiá-lo, ao mesmo tempo permitindo que 

novas situações criadas possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes”. 

Nesse contexto de inovação de tecnologias e utilização de metodologias ativas 

de interação e de ensino-aprendizagem é que se insere o Curso de graduação em 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará, o qual alterou sua matriz curricular e 

introduziu o Ambiente Virtual de Aprendizagem, chamado SOLAR, em algumas 

disciplinas, tornando-as semipresenciais, as quais foram objeto de estudo neste trabalho. 

Conforme Brasil (2004) a modalidade de ensino semipresencial é caracterizada 

como “atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na 

auto-aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes 

suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota” 



20 

 

O Curso de Odontologia iniciou essa modalidade de ensino semipresencial em 

2009 com a disciplina de Saúde Coletiva II do 6º semestre. Atualmente, houve uma 

crescente expansão e adesão de novas disciplinas a essa modalidade, como Metodologia 

Científica aplicada à Odontologia I, Dentística Laboratorial, Odontologia Legal, Estágio 

no SUS I e Estágio no SUS II, as quais ministram 20% do seu conteúdo à distância, 

atendendo a Portaria Ministerial nº 4.059/04, através do SOLAR (BRASIL, 2004; 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2006). 

SOLAR é um Ambiente Virtual de Aprendizagem, cujo modelo pedagógico está 

baseado no construtivismo. Ele possibilita a publicação de cursos e disciplinas com 

ênfase na interação entre aluno e professor e entre alunos, sendo utilizado por cursos de 

graduação, extensão e pós-graduação lato sensu possibilitando uma convergência entre 

as modalidades de educação presencial e à distância (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2012).  

O SOLAR está integrado ao Módulo Acadêmico, ferramenta de gerenciamento 

acadêmico desenvolvida na Universidade Federal do Ceará, desde 2008, atendendo a 

cerca de quatro mil e setecentos alunos semipresenciais e presenciais. Esse ambiente 

trabalha com diferentes perfis de participantes, os quais definem as ferramentas e os 

direitos de acesso à informação dentro do SOLAR. O primeiro deles é o perfil do aluno, 

que participa dos cursos e tem acesso tanto ao material publicado, quanto a fóruns, chats 

e portfólio pessoal. O segundo perfil é o do professor ou tutor que, além de possuir 

ferramentas semelhantes às do aluno, tem acesso a recursos de avaliação. O tutor 

acompanha os alunos nas atividades propostas dando o feedback, além de motivar e 

facilitar a construção do conhecimentos e autonomia (SARMENTO, 2010).  

Ammenwerth et al., (2003) ressaltam que “no campo das TIC,  a avaliação não 

deve ficar restrita apenas à tecnologia, mas se estender à interação entre TIC e os 

usuários no processamento da informação”. Por essa razão, a avaliação de um recurso 

de informação deve ser orientada pelos problemas apontados pelos usuários, articular a 

metodologia aos propósitos e objetivos do curso. 

A avaliação de cursos na área de Educação digital à distância é muito limitada 

sendo ainda mais reduzido nos países em desenvolvimento. Há poucos estudos que 

avaliem a articulação entre os cenários pedagógicos e os modelos de aprendizagem 

(LAGUARDIA, PORTELA e VASCONCELLOS, 2007).  

O objetivo desse estudo foi avaliar o SOLAR na percepção dos alunos, além de 

caracterizar o perfil dos alunos das disciplinas executadas na modalidade 
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semipresencial; identificar as dificuldades vivenciadas pelos alunos com a utilização do 

SOLAR durante o processo de ensino aprendizagem e analisar o processo de ensino-

aprendizagem por meio do uso do solar. 

 

Este estudo se faz relevante, pois acredita-se que os resultados possam subsidiar 

professores, alunos, dirigentes e estudiosos na discussão sobre novas metodologias 

pedagógicas de ensino-aprendizagem, na modalidade semipresencial, no curso de 

Odontologia da UFC. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal com uma abordagem quantitativa.  

A pesquisa foi realizada no Curso de Odontologia da Faculdade de Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem (FFOE) da Universidade Federal do Ceará no município de 

Fortaleza/CE, no período de novembro de 2011 a novembro de 2012. 

Participaram da pesquisa os alunos egressos das disciplinas de Metodologia 

Científica aplicada à Odontologia I (1º semestre), Saúde Coletiva II (6º semestre), 

Odontologia Legal (7º semestre), totalizando 94 alunos participantes na modalidade 

semipresencial do Curso de Odontologia da UFC, ofertadas no período de 2012.1  

Depois da conclusão das referidas disciplinas, ocorreu a coleta dos dados 

visando a minimizar interferências no relacionamento ético entre tutores e alunos, além 

de minimizar vieses, deixando os participantes mais à vontade e tranquilos para 

responder aos questionamentos do pesquisador. É importante salientar que os tutores 

dessas disciplinas são os próprios professores das aulas presenciais. Foram retirados da 

pesquisa os alunos que por algum motivo desistiram de participar do estudo. 

A coleta foi realizada através de questionário semiestruturado dividido em três 

categorias de análise: perfil sócio-demográfico, perfil de formação e avaliação do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem SOLAR.   

Na primeira categoria de análise dos dados foram avaliados os itens: sexo, 

estado civil, faixa etária, religião, presença de filhos, com quem mora e atividade 

remunerada. Na segunda categoria de análise foi questionado sobre a participação dos 

alunos em cursos presenciais e semipresenciais utilizando o AVA e na terceira categoria 

de análise dos dados foram avaliados os seguintes itens: tipo de acesso à internet, design 

do Ambiente SOLAR, acessibilidade ao Ambiente Virtual, acessibilidade aos materiais 
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didáticos disponibilizados na plataforma, navegabilidade no Ambiente e ferramentas 

disponíveis no SOLAR.  

As informações foram digitadas e organizadas em um banco de dados no Epi 

Info e em seguida foram exportados e analisados no programa estatístico Stata 11. As 

variáveis foram descritas com frequência absoluta simples e por classe, juntamente com 

as respectivas frequências relativas simples. Foi realizada a categorização e análise dos 

dados. 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, conforme a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que trata sobre diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, com o protocolo nº 44/12. Os 

sujeitos da pesquisa foram submetidos à pesquisa somente após autorização dos 

mesmos, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).  

Para avaliar a facilidade de compreensão do instrumento como um todo e de 

cada item isoladamente foi realizado um teste piloto para a validação dos questionários 

(Apêndice B). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfil Sócio-demográfico 

Foram entrevistados 94 alunos, sendo que 62,8% (n=59) são do sexo feminino. 

Esta realidade também foi citada em diversas pesquisas incluindo, Almeida Júnior et 

al.,(1983), Carvalho et al., (1997), Bacci et al., (2002), Junqueira et al., (2002), e 

Galassi et al., (2004). Provavelmente deva-se ao fato do sexo masculino optar pelo 

curso de medicina (BACCI; JUNQUEIRA, 2002). 

A faixa etária em estudo variou entre 18 e 28 anos, predominando a faixa de 21 a 

23 anos com aproximadamente 62%. Quanto ao estado civil, 98,9% dos alunos são 

solteiros; 96,8% não possuem filhos e 82,9% moram com os pais. Bacci et al., (2002) 

também observaram em seu estudo que os alunos de Odontologia “eram na sua maioria 

composta por solteiros e na faixa etária entre 17 e 21 anos”. Carvalho et al., (1997) 

também encontraram resultados semelhantes em sua pesquisa, onde os alunos de 

Odontologia “eram predominantemente do gênero feminino, jovens, solteiros e com 

pais que possuíam formação universitária”. 
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Em relação à religião, aproximadamente 64,9% tem religião católica, 21,3% 

evangélica, 4,2% espírita e 9,6% dos estudantes não tem religião (Quadro 1). Quanto à 

atividade remunerada, 95,7% somente estudam e apenas 4,3% afirmaram possuir algum 

tipo de trabalho remunerado.  

 

Quadro 1:  Perfil dos estudantes do Curso de graduação em Odontologia da UFC, em 

relação ao sexo, estado civil, faixa etária, religião, presença de filhos, com quem mora e 

atividade remunerada, Fortaleza-Ce, 2013. 

 

Variáveis 

Frequência                                     Percentual 

                                                     

                          n                                                 (%) 

Sexo 

Masculino 35                                                37,2 

Feminino 59                                                62,8 

 

Estado civil 

Casado 1                                                  1,1 

Solteiro 93                                                98,9 

 

Faixa etária 

18 a 20 20                                                 21,3 

21 a 23 57                                                 60,6 

24 a 26 13                                                 13,8 

27 ou mais 2                                                  2,1 

Não 

respondeu 
2                                                  2,1 

 

Religião 

Católica 61                                               64,9 

Evangélica 20                                               21,3 
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Espírita 4                                                  4,2 

Não tem 

religião 
9                                                  9,6 

 

Possui filhos 

Não 91                                                96,8 

Sim 2                                                    2,1 

Não 

respondeu 
1                                                    1,1 

 

Com quem 

mora 

Pais 78                                                  82,9 

Sozinho 5                                                    5,3 

Familiares 6                                                    6,4 

Cônjuge 2                                                    2,1 

Atividade 

remunerada 

Não   90                                                95,7      

Sim 4                                                   4,3 

 Fonte: Autora da pesquisa (2012). 

 

 

           3.2 Perfil de Formação 

Quanto ao perfil de formação, 35,1% dos alunos relataram ter atuado como 

monitor em alguma disciplina da graduação; 76,3% de algum projeto de extensão 

universitária; 49,5% participaram de grupos de pesquisa científica e 27,6% realizaram 

estágio curricular não obrigatório.  

Constatou-se que 42,4% realizaram cursos na modalidade presencial com carga 

horária que variou de 20 a 160 horas, enquanto que apenas 2,1% dos alunos afirmaram 

ter realizado cursos na modalidade semipresencial. Aproximadamente, 98% dos 
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entrevistados relataram ainda, que foi na graduação em Odontologia sua primeira 

experiência com ensino à distância (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Formação complementar dos acadêmicos da Graduação em Odontologia da 

UFC, Fortaleza-CE, 2013. 

Variáveis                Freqüência 

             n 

             Percentual 

             (%) 

 

Monitoria 33 35,1 

Projeto de extensão 

Universitária 

71 76,3 

Grupo de pesquisa científica 46 49,4 

Estágio extracurricular 26 27,6 

Realização de curso presencial 39 42,4 

Realização de curso EaD 2 2,1 

Fonte: Autora da pesquisa, 2012. 

 

Segundo o ABRAEAD (2008) ocorreu um aumento significativo do número de 

cursos e matrículas na educação à distância no Brasil nos últimos anos, porém muitos 

cursos de educação superior ainda não aderiram a essa tecnologia, apesar de pesquisas 

recentes do INEP/MEC (2009) apontarem que a modalidade EaD pode alcançar níveis 

de qualidade equivalentes ou superiores a modalidade presencial. 

Segenreich (2006) fez uma análise de cursos que utilizaram a metodologia EaD 

e destacou a importância de conhecer o perfil de formação dos profissionais. Isto 

corrobora com outros trabalhos que mostram o sucesso da metodologia desde que se 

conheça o perfil dos acadêmicos (ROSA; MALTEMPI, 2006). 

 

3.2 Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

3.2.1 Tipo de acesso à internet 

 

Constatou-se que 98,9% dos alunos analisados possuem computador para 

realizar as atividades à distância, entretanto aproximadamente 64% destes afirmaram 

que esse computador não é de uso individual, sendo compartilhado com o restante da 

família.  
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A banda larga é utilizada por 93,3% dos alunos, facilitando a realização das 

atividades solicitadas no SOLAR e aproximadamente 98,9% afirmaram utilizar a 

internet em casa para realização destas atividades e apenas 1,1% realizaram as tarefas 

virtuais no laboratório de informática da Universidade. Esses resultados mostram um 

potencial para uso da metodologia à distância, pois um percentual significativo tem 

acesso aos equipamentos diretamente residencial, o que facilita a implantação da EaD 

(SEGENREICH, 2006). 

Conforme Bertolin (2010), um dos indicadores de uma disciplina semipresencial 

é a qualidade de sua infraestrutura onde se destacam “os laboratórios de informática, 

que podem ser utilizados pelos alunos nas atividades práticas e acompanhamento da 

disciplina, caso os alunos não disponham de acesso à internet fora da universidade”.  

Nesse sentido, é fundamental que a instituição de ensino disponibilize 

laboratório de informática, com acesso a Internet banda larga, que deverá funcionar 

como um ponto de referência para o estudante. Ele deve estar equipado conforme as 

especificidades dos cursos que atenderá, deve ser de livre acesso, permitindo que os 

estudantes possam consultar a internet e deve ter compatibilidade entre a quantidade de 

equipamentos e o número de estudantes atendidos, com vistas à garantia da qualidade. 

(BRASIL, 2007). 

 

3.2.2 Design do Ambiente SOLAR 

 

Em relação à ilustração da interface do SOLAR 96,8% dos alunos afirmaram 

que são adequadas ao processo de ensino-aprendizagem e que estimulou seu interesse 

pela disciplina. Entretanto, aproximadamente 4% afirmaram que a interface do SOLAR 

é confusa, pouco ilustrativa, dificultando o acesso à plataforma. Em relação à forma 

como está disposto o conteúdo na plataforma, 89,3% dos alunos afirmou que facilitou o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Os resultados encontrados corroboram com a literatura que defende a premissa 

de que mesmo em um ambiente de aprendizagem cuidadosamente elaborado, as 

percepções dos aprendizes podem não ser compatíveis com as intenções dos 

formuladores do ambiente. Esta premissa justifica-se pelo fato da configuração de um 

ambiente de aprendizagem ser definida segundo um modelo pedagógico associado a 

uma determinada concepção de educação, podendo se adequar ou não ao estilo 
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cognitivo e de aprendizagem de um determinado educando (LAGUARDIA et al., 

2007). 

3.2.3 Acessibilidade ao Ambiente SOLAR 

 

Aproximadamente 32,3% dos alunos afirmaram que sempre tiveram facilidade 

de acesso ao SOLAR; 37,6% relataram que frequentemente tinham facilidade de acesso 

à plataforma; 24,7% somente às vezes e 5,4% nunca tiveram facilidade de acesso ao 

SOLAR. Em relação à velocidade de conexão, 63% consideraram rápida ou muito 

rápida; 34,8% dos alunos consideraram a velocidade lenta e 2,2% muito lenta. 

O acesso ao AVA ainda é considerado uma dificuldade de implementação na 

educação à distância. Isto pode ocorrer principalmente pela qualidade/capacidade da 

internet utilizada pelos educandos, que muitas vezes pode inviabilizar o acesso ao 

ambiente, às atividades e/ou ao material didático disponibilizado no mesmo (JORGE et 

al., 2010). 

 

3.2.4 Acessibilidade aos Materiais Didáticos disponibilizados na 

plataforma 

 

Quanto ao acesso aos materiais didáticos disponibilizados na plataforma, 55,9% 

dos alunos afirmaram que sempre tiveram acesso; 25,8% frequentemente tiveram acesso 

e 18,3% somente às vezes tiveram acesso a esses materiais.  

Para realizar download dos arquivos disponibilizados no SOLAR, 38,3% dos 

alunos afirmaram que sempre tiveram facilidade; 31,9% frequentemente tinham 

facilidade; 26,6% somente às vezes e 3,2% nunca realizaram os download dos arquivos, 

dificultando a realização das atividades virtuais. 

  Em relação ao acesso às mídias (vídeos) disponibilizadas no SOLAR, 27,9% 

sempre tiveram facilidade de acesso; 37,6% frequentemente tinham acesso; 29% 

somente às vezes tinham acesso e 5,4% nunca tiveram acesso às mídias disponibilizadas 

no AVA (Gráfico 1). Estudos mostram que as atitudes, participação e pró-atividade dos 

alunos a essa nova metodologia de ensino está vinculado à escolha da mídia utilizada 

(STEIL e BARCIA, 2006). 
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Gráfico 1: Avaliação dos alunos da graduação em Odontologia da UFC, quanto à 

facilidade de acesso aos textos de apoio, facilidade de realizar download dos arquivos e 

facilidade de acesso às mídias disponibilizadas no SOLAR, Fortaleza-Ce, 2013. 
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  Fonte: Autora da pesquisa (2012). 

 

3.2.5 Navegabilidade ao Ambiente Solar 

 

Quanto à navegabilidade no SOLAR, constatou-se que 19,1% dos alunos 

afirmaram que sempre tiveram facilidade de encontrar as informações na plataforma, 

48,9% somente frequentemente encontravam estas informações, 28,7% apenas às vezes 

e 3,2% nunca encontravam as informações no AVA.  

Dentre as causas de evasão escolar, no âmbito da educação à distância, está a 

dificuldade de acesso às informações dentro da plataforma e o manejo do ambiente 

virtual de aprendizagem. Este é considerado por grande parte dos usuários de difícil 

navegação, levando à desmotivação em seu uso e posterior abandono do processo 

formativo (JORGE et al., 2010). 

Foi constatado sobre o envio das atividades solicitadas no AVA que 19,1% dos 

estudantes sempre enviaram as tarefas com facilidade; 46,8% frequentemente enviaram 

estas atividades com facilidade, 29,8% somente às vezes e 4,2% nunca enviaram as 

tarefas solicitadas no SOLAR (Gráfico 2). Além dos motivos já discutidos 

anteriormente, incluindo a dificuldade no manejo do AVA e o fato do modelo 
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pedagógico do curso ser adequado ou não ao estilo de aprendizagem do aluno, é 

importante considerar também a influência do perfil deste no processo de aprendizagem, 

principalmente as características psicossociais dos ingressos na EaD, visto que, são 

determinantes à eficiência do processo formativo. Elas devem contemplar a capacidade 

para o auto-estudo e a motivação que lhes permita superar os obstáculos inerentes a esse 

processo (PALLOFF e PRATT, 2004).   

 

Gráfico 2: Avaliação dos alunos da graduação em Odontologia da UFC, quanto à 

facilidade de encontrar as informações desejadas na plataforma e facilidade de envio das 

atividades solicitadas nas disciplinas semipresenciais disponibilizadas no SOLAR, 

Fortaleza-Ce, 2013. 
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Fonte: Autora da pesquisa (2012). 

 

Steil, Pillon e Kern (2005) concluíram que o sucesso da EaD depende da atitude 

dos alunos para com a metodologia utilizada. É importante considerar também a forma 

com que esta metodologia é apresentada aos ingressos e conduzida pela instituição de 

ensino, principalmente quando há necessidade de superação das dificuldades. Oliveira 

(2007) corrobora com este estudo, destacando a importância da atitude dos alunos 

diante dos entraves da modalidade, como a dificuldade de acesso à tecnologia e o 

despreparo para lidar com a mesma. 

A EaD é aplicável para quem tem motivação para aprender e autonomia para 

realizar o curso. Essa autonomia deve ser considerada em relação à organização do 

tempo de estudo, emprego dos recursos, participação, elaboração das atividades e 
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avaliação. A utilização de metodologias ativas baseadas no construtivismo executadas 

em cursos à distância motivam a participação dos estudantes nas atividades 

pedagógicas, contribuindo para a redução dos índices de evasão escolar (MAIA, 2003). 

Em relação à capacidade do upload do sistema virtual foi constatado que, 15,9% 

dos alunos afirmaram que sempre foi suficiente para realizar o envio dos arquivos, 

46,8% consideraram frequentemente suficiente, 28,7% dos estudantes afirmaram que 

somente às vezes era suficiente e 8,5% afirmaram que nunca foi suficiente dificultando 

o processo de envio das atividades. 

 

3.2.6 Quanto às ferramentas disponíveis no SOLAR 

 

Dentre as ferramentas digitais foram avaliados o fórum de discussão, o chat, o 

portfólio e os textos de apoio. O fórum foi considerado por 69,1% dos alunos como a 

ferramenta de interação mais utilizada nas disciplinas semipresenciais, estimulando a 

aprendizagem, seguido dos textos de apoio com 18,1%, o portfólio com 7,4% e chat 

com 3,2%. A ferramenta menos utilizada foi o glossário e wikipédia com 1,1% 

respectivamente (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Avaliação dos alunos da graduação em Odontologia da UFC, quanto às 

ferramentas digitais mais utilizadas nas disciplinas semipresenciais disponibilizadas no 

SOLAR, Fortaleza-Ce, 2013. 
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Vale salientar que é fundamental a participação do professor/tutor como agente 

motivador e incentivador do processo de ensino-aprendizagem. Sem uma efetiva 

participação do professor, tutor em EaD, as possibilidades de sucesso são diminuídas 

substancialmente (BARBOSA; REZENDE, 2006). 

Foi questionado ao aluno, dentre as ferramentas digitais, qual a que mais 

contribuiu para o seu processo de ensino aprendizagem obtendo os seguintes resultados: 

os textos de apoio ocuparam o primeiro lugar com 41,5%, seguido do fórum de 

discussão com 31,9% e o portfólio com 19,1%.  Na percepção da maioria dos alunos, o 

fórum torna o participante mais autônomo, estimula a reflexão e análise crítica. Os 

textos de apoio ajudaram no embasamento teórico e o portfólio como produto final, 

permite fazer uma análise crítica das dificuldades e potencialidades das disciplinas 

(Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Avaliação dos alunos da graduação em Odontologia da UFC, quanto às 

ferramentas digitais que mais contribuíram no processo de ensino aprendizagem nas 

disciplinas semipresenciais disponibilizadas no SOLAR, Fortaleza-Ce, 2013. 
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Sugere-se que um dos fatores que contribuiu para esse resultado, seja o fato dos 

alunos ainda apresentarem resistência à concepção pedagógica adotada pela 

universidade, que se baseia no construtivismo, colocando o aluno como sujeito ativo do 
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processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, há a dificuldade na comunicação 

escrita, de pensar e refletir sobre sua própria prática, relatando  dificuldades na 

construção do portfólio. 

As atividades propostas que consideram esta concepção construtivista 

necessitam de reflexão constante, bem como da capacidade de análise e síntese do 

aprendiz, atingindo um nível cognitivo mais elevado, o que requer maior dedicação do 

mesmo. Por ter vivenciado um ensino fundamental e médio baseado no modelo 

tradicional de formação, apresenta dificuldades para se posicionar, criar e registrar suas 

reflexões (JORGE et al., 2010). Todavia, esta deficiência pode ser superada ao longo de 

sua trajetória, pois uma das finalidades para a confecção/elaboração dos portfólios 

reflexivos é o desenvolvimento da habilidade escrita (LOPES; TANJI, 2008). 

Bertolin (2010) afirma que “a semipresencialidade vem se consolidando como 

uma alternativa pedagógica importante para potencializar o processo de formação 

profissional, aproximando os alunos dos recursos tecnológicos”. A potencialização do 

uso das ferramentas tecnológicas na educação e qualidade dos materiais e metodologias 

são indicadores apropriados de avaliação de cursos semipresenciais. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Através da análise dos dados obtidos e com base nos objetivos propostos, é 

possível destacar alguns aspectos:  

O Perfil Sócio-demográfico dos alunos reforça a tendência de feminilização da 

Odontologia, sendo a maioria dos alunos jovens e solteiros; 

A inserção do SOLAR na graduação, nas disciplinas semipresenciais, trouxe 

benefícios ao processo de ensino-aprendizagem, pois facilitou a construção do 

conhecimento através das ferramentas de interação e comunicação, principalmente com 

a utilização dos fóruns, textos de apoio e portfólio, contribuindo no desenvolvimento da 

autonomia do aluno; 

A navegabilidade do SOLAR no que diz respeito ao acesso às informações e o 

manejo do ambiente virtual de aprendizagem necessitam ser aprimorados. 
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EVALUATION OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT IN BLENDED 

MODE IN UNDERGRADUATE TEACHING IN DENTISTRY OF UFC 

 

Abstract: The use of virtual learning environments proposes an adaptation of 

educational methodologies and has become increasingly common recently in Brazil. 

The objective of this research was to evaluate the Virtual Learning Environment 

SOLAR program according to the perception of the graduate students of the Dentistry 

course at UFC – Federal University of Ceará. The participants were 94 students egress 

in the disciplines of Scientific Methodology applied to Dentistry I (1st semester), Public 

Health II (6th semester), Forensic Dentistry (7th semester), offered in the period 2012.1. 

A questionnaire was used as an instrument of data collection, whose information was 

organized in a database in Epi Info and analyzed using Stata 11. The study was 

approved by the Ethics in Research Protocol N º 44/12. It was found that 42.4% of the 

students took courses in attendance, while only 2.1% said they had done courses in 

blended. Approximately 98% of respondents reported that was their first undergraduate 

dental experience with semipresential disciplines, specifically with the use of SOLAR 

and 89,3% of students stated that the SOLAR favored the teaching-learning process. 

Also it can be argued that 98.9% of students have studied computer to carry out the 

activities of the subjects in this mode, however approximately 64% stated that this 

computer is not for individual use. The forum was considered the interaction tool most 

used by students in the semi presential disciplines and digital tools that contributed most 

in the learning process were the handouts with 41.5%, followed by the discussion forum 

with 31.9% and the portfolio with 19.1%. Using the SOLAR graduation program, the 

semi presential disciplines brought benefits to the teaching and learning process, 

because as facilitated the construction of knowledge through the tools of interaction and 

communication, contributing in the development of learner autonomy. 

 

Keywords: Teaching. Educational Measurement. Education, Distance 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presença de novas tecnologias de informação e comunicação na prática 

educacional no ensino presencial ou à distância, é transformadora, pois passa 

desde a descentralização do currículo à autonomia dos alunos. 

 

 O uso do SOLAR na graduação, nas disciplinas semipresenciais, facilitou o 

processo de ensino-aprendizagem, pois beneficiou a construção e 

democratização do conhecimento através da interação e do aprendizado 

colaborativo além de possibilitar a reflexão da realidade. 

 

 É possível que outras disciplinas utilizem o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

já que foi na graduação em Odontologia que a maioria dos alunos entrevistados 

tiveram sua primeira experiência com a EaD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAEAD. Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância. São 

Paulo: Instituto Monitor, 2008. 

 

ALMEIDA JÚNIOR, E. et. al.. A escolha da profissão odontológica: Motivação 

consciente. Revista Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, 

1983 jan-dez; (3):55-64. 

 

ALMEIDA, M.E.B. Educação à distância na internet: abordagens e contribuições dos 

ambientes digitais de aprendizagem. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29, n.2, p. 

327-340, jul./dez. 2003. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v29n2/a10v29n2.pdf> Acesso em: 28 jun. 2011. 

 

AMMENWERTH, E. et al. Evaluation of health information systems – problems and 

challenges. International Journal of Medical Informatics, v. 71, p.125-35, 2003a. 

 

BACCI, A.V.F, et. al. Lócus de controle em estudantes de odontologia: uma  

contribuição para o estudo de aspectos da personalidade. Revista da Associação 

Paulista de Cirurgiões Dentistas, 2002 jan-fev; 56(1): 36-41. 

 

BARBOSA, M. F. S. O. ; REZENDE, F. A prática dos tutores em um programa de 

formação pedagógica a distância: avanços e desafios. Interface, Botucatu, SP, v. 

10, n. 20, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 08 jul. 2013. 

 

BEHAR, P.A; LEITE, S.M; SANTOS, L.A.P. A institucionalização do ROODA na 

UFRGS: em busca de novos espaços pedagógicos. Anais do SBIE, 2005. Disponível 

em:< http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/414> Acesso em: 28 jun. 

2011. 

 

BELLONI, M. L. Educação à distância. Campinas. SP: Autores Associados, 2003. 

 

BERTOLIN, J.C.G, MARCHI, A.C.B. Instrumentos para avaliar disciplinas da 

modalidade semipresencial: uma proposta baseada em sistemas de indicadores. 

Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 15, n. 3, p. 131-146, nov. 2010. 

 

BRASIL. Decreto Nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. Diário Oficial da União, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 10 fev. 1998. 

 

BRASIL. Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004. Diário Oficial da União, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 13 dez. 2004, Seção 1, p. 34.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância. Secretaria de Educação a Distância. Brasília, agosto 2007. 

Disponível em:< http://coralx.ufsm.br/ead/arquivos/28.pdf> Acesso em: 14 maio 2011. 

 

CARVALHO, A.C.P, et. al. O “milagre” da multiplicação dos cursos. Rev Revista da 

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, 1997 jul/ago; 51(4): 310-18. 

 



36 

 

COSTA, L.A.C; FRANCO, S.R.K. Ambientes virtuais de aprendizagem e suas 

possibilidades construtivistas. Novas Tecnologias na Educação. CINTED-UFRGS. v. 

3, n.1, maio, 2005. 

 

FERREIRA, L. F. Ambiente de aprendizagem construtivista, 2004. Disponível em: < 

http://www.penta.ufrgs.br/~luis/Ativ1/Construt.html>. Acesso em 08/05/2013 

 

GALASSI, M.S, et. al.. Expectativas do cirurgião-dentista em relação ao mercado de 

trabalho. Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, 2004 jan/fev; 58(1): 

67-70. 

 

GARCIA R.M; BAPTISTAB R. Educação à distância para a qualificação dos 

profissionais do SUS: perspectivas e desafios. Rev. Baiana de Saúde Pública, v. 31, 

Supl.1, p.70-78, jun.2007. Disponível em: < http: 

//www.saude.ba.gov.br/rbsp/volume31/P%C3%A1ginas%20de%20Suplemento_Vol31

%2070.pdf> Acesso em: 28 jun. 2011. 

 

HILL, J. R. et al. Exploring research on internet-based learning: from infrastructure to 

interactions. In: JONASSEN, D. H. (Ed.). Handbook of research on educational 

communications and technology. New York: Macmillan, 2003. 

 

JORGE, A.C. et. al. Perfil dos discentes e evasão escolar na educação a distância. 

Universidade Federal de Santa Catarina. SC: UFSC, 2010. 

 

JUNQUEIRA, J.C, et. al. Quem é e o que pensa o graduando de odontologia. Rev 

Odontol UNESP, 2002 jul/dez; 31(2): 269-84. 

 

LAGUARDIA, L.; PORTELA, M. C.; VASCONCELLOS, M. M. Avaliação em 

ambientes virtuais de aprendizagem. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.33, n.3, p. 

513-530, set./dez. 2007. Disponível em < http: 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v33n3/a09v33n3.pdf>Acesso em: 27 jan. 2012. 

 

LOPES, C.S.M.; TANJI, S. O portfólio reflexivo: pareceres dos estudantes de 

enfermagem. Revista Iberoamericana de Educación, Teresópolis, RJ, n.46, 2008. 

Disponível em: < http://www.rieoei.org/deloslectores/2070Monteiro.pdf> Acesso em: 

11 jul. 2013. 

 

INEP/MEC. Na Medida – Boletim de Estudos Educacionais do Inep. Disponível em: 

<http://www.inep.gov.br/download/na_medida/BNMedida-ano1-N2-1Jul2009.pdf>. 

Acesso em: 27 de maio de 2013. 

 

MAIA, Carmem [org.]. ead.br: Experiências inovadoras em educação a distância no 

Brasil: reflexões atuais, em tempo real. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2003. 

  

MENA, M.; RODRIGUEZ, L. E.; DIEZ, M. L. La educacion a distancia: una propuesta 

para el diseño de proyectos. In: CARVALHO, N. M.; MISOCZKY, M. C. A.; OLIVO, 

V. (Orgs.). Educação à distância: reflexões críticas e experiências em saúde. Porto 

Alegre: Dacasa, 2001. 

 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2070Monteiro.pdf


37 

 

MOORE M. G.; KEARSLEY, G. Educação à distância. Uma visão integrada. São 

Paulo: Thomson learnig, 2007. 

OLIVEIRA, M. A. N. Educação à distância como estratégia para a educação 

permanente em saúde: possibilidades e desafios. Revista Brasileira de Enfermagem, 

Brasília, DF, v. 60, n. 5, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 08 

jul. 2013. 

 

PALLOFF, R.; PRATT, K. O aluno virtual: um guia para trabalhar com estudantes 

on-line. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

ROSA, M.; MALTEMPI, M. V. A avaliação vista sob o aspecto da educação à 

distância. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 

50, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 23 jan. 2012. 

 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia & Saúde. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1994. 

 

SANTOS, J.F.S. Avaliação no Ensino a Distância. Revista Iberoamericana de 

Educación, 2006. Disponível em:< 

http://www.rieoei.org/deloslectores/1372Severo.pdf> Acesso em: 27 jan. 2012. 

 

SARMENTO, W. W. F. Relatório Técnico 01: Visão Geral sobre o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem SOLAR. Fortaleza: UFC/Instituto Universidade Virtual, 2010. 

 

SEGENREICH, S. C. D. Desafios da educação à distância ao sistema de educação 

superior: novas reflexões sobre o papel da avaliação. Educação em Revista, Curitiba, 

n. 28, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 11 dez. 2012. 

 

STEIL, A. V.; BARCIA, R. M. Atitudes de alunos e professores com relação a cursos 

de mestrado em engenharia de produção à distância. Gestão de Produção, São Carlos, 

v. 13, n. 1, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 06 jul. 2013. 

 

STEIL, A. V.; PILLON, A. E.; KERN, V. M. Atitudes com relação à educação a 

distância em uma universidade. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 10, n. 2, 2005. 

Disponível em: http://www.scielo.br>. Acesso em: 06 jul. 2013. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ.  Ambiente On-line de aprendizagem: 

SOLAR. Fortaleza, 2012. Disponível em: < http://200.129.43.131/solar/> Acesso em: 

21 jun. 2012.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ.  Projeto pedagógico de Curso: graduação 

em Farmácia, Odontologia e Enfermagem./ Universidade Federal do Ceará/Pró-Reitoria 

de Graduação. DIAS, A.M.I. et al. (Orgs.) Fortaleza: UFC/Pró-Reitoria de Graduação, 

2006.  

 

 

 



38 

 

APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os alunos 

Fortaleza, ___ de _________ de 2012. 

Estimado(a) aluno(a),  

 

Eu, Lidiane da Silva Jorge, aluna do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade 

de Farmácia, Odontologia e Enfermagem do Curso de Mestrado em Saúde Bucal Coletiva, estou 

desenvolvendo uma pesquisa científica intitulada “Avaliação do Ambiente Virtual de Aprendizagem na 

modalidade semipresencial no ensino de graduação em Odontologia da UFC”, tendo como objetivos 

caracterizar o perfil dos alunos das disciplinas executadas na modalidade semipresencial; identificar as 

dificuldades vivenciadas pelos alunos com a utilização do SOLAR durante o processo de ensino 

aprendizagem e analisar se o uso do SOLAR favorece o processo de ensino-aprendizagem.  

1’ . Para a coleta de dados da pesquisa será utilizado um questionário semiestruturado, 

aplicado aos alunos das seguintes disciplinas: Metodologia Científica Aplicada a Odontologia I(1º 

semestre), Saúde Coletiva II (6º semestre), Odontologia Legal (7º semestre) no período 2012.1. Acredita-

se que este estudo possa contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos discentes identificando 

dificuldades com o uso do AVA, além de subsidiar professores, alunos, dirigentes e estudiosos na 

discussão sobre novas metodologias pedagógicas de ensino à distância. 

Sua participação é voluntária e decorrente de sua livre decisão após receber todas as informações 

que julgar necessárias, podendo sair a qualquer momento da pesquisa. O participante não receberá 

nenhum pagamento por participar da pesquisa. 

Asseguramos que seus dados individuais serão mantidos em sigilo e não serão divulgados em 

nenhuma hipótese. 

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e agradecemos sua participação. 

Para dirimir qualquer dúvida ou receber informação a mais, segue os dados: 

Nome do pesquisador: Lidiane da Silva Jorge 

Endereço: Rua Marechal Deodoro 1345, Apto: 306 A, Benfica, Fortaleza-Ce 

Telefone: (85) 96944546 

Email: lidiane.jorge@yahoo.com.br 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante sua participação no estudo, dirija-

se ao: 

Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, Rua Coronel Nunes de Melo, 

1127 Rodolfo Teófilo, Telefone: 3366.8344 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu_________________________________________________________RG____________________________, após 

ter sido informado(a) sobre as características da pesquisa, declaro que li cuidadosamente este termo de 

consentimento livre e esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre seu conteúdo e 

tive recebi explicações sobre a pesquisa, portanto AUTORIZO a realização dos questionários  e permito que os 

resultados obtidos sejam publicados em revistas científicas e apresentados em congressos, desde que mantido o sigilo 

absoluto das nossas identidades. 

Fortaleza, ____de ______________________de 2012 

 

 Nome do Aluno  Nome do Pesquisador  
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Não preencher estes campos 

APÊNDICE B 

  

INSTRUMENTO DE PESQUISA QUANTITATIVA 

ALUNOS (EGRESSOS)  

 

BLOCOS VARIÁVEIS 

1
. 

P
E

R
F

IL
 S

O
C

IO
D

E
M

O
G

R
A

F
IC

O
 

1.1. SEXO   

( ) Masculino  ( ) Feminino 

1.2. IDADE_______anos 

1.3. COR/RAÇA  

 ( ) Branca      ( ) Parda      ( ) Negra     ( ) Indígena       ( ) Amarela  

1.4. RELIGIÃO/CULTO   

( ) Católica      ( ) Evangélica       ( ) Espírita       ( ) Umbanda       ( ) Candomblé  

( ) Outra. Qual: _______________ ( ) Não tenho  

1.5. ESTADO CIVIL  

 ( ) Solteiro   ( ) Casado/União consensual   ( ) Separado/Desquitado/Divorciado       ( ) Viúvo 

1.6. Você tem FILHOS?   

( ) Sim. Quantos? _______        ( ) Não 

1.7. Você MORA com quem?  

 ( ) Pais                           ( ) Cônjuge ou companheiro       ( ) Em casa de outros familiares             

( ) Em casa de amigos    ( ) Sozinho                                  ( ) Outros. Quem: ____________________ 

1.8. Você trabalha? 

( ) Sim. Especifique o tipo de trabalho: ____________________________________________________                                                                                                                

( ) Não  (Passe para o item 1.10) 

1.9. Qual a sua carga horária de trabalho semanal? 

( ) 20 horas semanais            ( ) 40 horas semanais          ( ) 44 horas semanais   

( ) Outra. Especifique: ____________________________________________ 

1.10. Qual é a RENDA MENSAL da sua FAMÍLIA?  

 R$ ___________ (Considere todas as pessoas que moram com você) 

1.11. Quantas PESSOAS, incluindo você, vivem da RENDA MENSAL familiar? ______ pessoas 

1.12. Você tem computador em casa?  

( ) Sim 

( ) Não (Passe para o item 1.15) 

1.13. Quantas PESSOAS, incluindo você, utilizam esse computador? ______ pessoas 

1.14. Você tem acesso a internet em casa? 

( ) Sim. Especifique o tipo de internet ____________________________________________________                                                                                                                

( ) Não 
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    1.15. Onde você costuma acessar por mais tempo a internet? 

    ( ) Em casa        ( ) Em Lan House         ( ) Em casa de outros familiares            ( ) Em casa de amigos  

    ( ) No trabalho     ( ) Na faculdade      (  ) Em outros locais. Especificar: 

___________________________ 

 

 P
E

R
F

IL
 D

E
 F

O
R

M
A

Ç
Ã

O
  

2.1. Você participa ou participou de alguma atividade de extensão universitária? 

( )Sim. Qual(is)?________________________________________________________                                                                                                                

(  ) Não   

2.2. Você participa ou participou de alguma atividade de pesquisa? 

( ) Sim. Qual(is)?_______________________________________________________                                                                                                                

(  ) Não    

2.3. Você participa ou participou como monitor(a) em alguma disciplina da graduação? 

( ) Sim. Qual(is)?_______________________________________________________                                                                                                                

(  ) Não    

2.4. Você está realizando ou já realizou estágio curricular não obrigatório? 

( ) Sim. Onde?_________________________ Qual a carga horária?____________                                                                                                              

(  ) Não  

2.5. Você fez ou está fazendo algum curso na modalidade presencial? 

( ) Sim. Qual(is)?_________________________________ Qual a carga horária?_____                                                                                                              

(  ) Não  

2.6. Você fez ou está fazendo algum curso na modalidade à distância? 

( ) Sim. Qual(is)?_________________________________ Qual a carga horária?_____                                                                                                              

(  ) Não 

2.7. Qual(is) disciplina(s) você cursou na modalidade semipresencial? 

(  ) Metodologia Científica Aplicada a Odontologia I  

(  ) Dentística Laboratorial 

(  ) Saúde Coletiva II 

(  ) Odontologia Legal 

 

 

 

 

 A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 

D
O

 A
V

A
  

3.1. Quanto ao Design do ambiente SOLAR: 

3.1.1. Você considera as cores do SOLAR adequadas ao processo de ensino-aprendizagem? 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo. Justifique: _________________________________________________ 
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3.1.2. Você considera que a apresentação inicial do ambiente, ou seja, a interface do SOLAR estimulou 

o seu interesse pela disciplina? 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo. Justifique: _________________________________________________ 

 

3.1.3. Você considera que as imagens existentes na disciplina contribuíram na aprendizagem? 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo. Justifique: _________________________________________________ 

 

3.1.4. A disciplina utilizou algum tipo de mídia com animação para facilitar a aprendizagem? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

3.1.5. A forma como era disposto o conteúdo facilitou o processo de ensino-aprendizagem? 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo. Justifique: _________________________________________________ 

 

3.1.6. O Formato dos materiais disponibilizados no SOLAR estimulou a aprendizagem? 
(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo. Justifique: _________________________________________________ 

3.1.7. Você considera o tamanho e tipo de fontes utilizadas na disciplina adequada ao processo de 

ensino-aprendizagem? 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo. Justifique: _________________________________________________ 

 

3.2. Quanto à acessibilidade ao ambiente SOLAR: 

3.2.1. Você tinha facilidade de acesso à disciplina? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 

3.2.2.Você tinha acesso à disciplina 24 

horas por dia? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) Às vezes 

(  ) Nunca 
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3.2.3. Você considera a velocidade da conexão ao SOLAR: 

(  ) Muito rápida 

(  ) Rápida 

(  ) Lenta 

(  ) Muito Lenta 

3.2.4. Você considera o tempo para carregar as páginas do SOLAR: 

(  ) Muito curto 

(  ) Curto 

(  ) Longo 

(  ) Muito longo 

3.3. Quanto à acessibilidade aos materiais do ambiente SOLAR: 

3.3.1.  Você tinha acesso fácil aos textos de apoio disponibilizados no SOLAR? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 

3.3.2.  Você tinha acesso fácil às mídias disponibilizadas no SOLAR? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 

3.3.3.  Era possível fazer download dos arquivos disponibilizados no SOLAR? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca  

3.4. Quanto à navegabilidade no ambiente SOLAR: 

3.4.1. Você tinha facilidade de encontrar as informações desejadas? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 
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3.4.2. Você tinha facilidade de navegação entre as diversas seções/aulas do curso? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 

3.4.3. Você tinha facilidade em participar dos Fóruns de Discussões? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 

3.4.4. Você tinha facilidade em participar dos Chats? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 

3.4.5.  Você tinha facilidade em fazer as atividades solicitadas? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 

3.4.6.  Você tinha facilidade em enviar as tarefas solicitadas? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 

3.4.7. O upload para envio de arquivos era suficiente? 

(  ) Sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) As vezes 

(  ) Nunca 

3.5. Quanto às ferramentas disponíveis no SOLAR: 

3.5.1. O Fórum de Discussão estimulou a sua aprendizagem? 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo. Justifique: _________________________________________________ 
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3.5.2. O Chat estimulou a interação no SOLAR? (Se não houve chat deixe em branco). 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo. Justifique: _________________________________________________ 

3.5.3. Qual ferramenta você mais utilizou na disciplina? (Pode marcar mais de uma). 

(  ) Chat  

(  ) Fórum 

(  ) Wiki  

(  ) Glossário  

(  ) Textos de apoio  

(  ) Questionário  

(  ) Portfólio 

(  ) Outros. Qual (is)?____________________________________________________ 

3.5.4. Qual ferramenta mais contribuiu para sua aprendizagem? 

(  ) Chat  

(  ) Fórum 

(  ) Wiki  

(  ) Glossário  

(  ) Textos de apoio  

(  ) Questionário 

(  ) Potfólio  

(  ) Outros. Qual (is)?____________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

 

 


