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RESUMO

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que teve como objetivo analisar o processo
educativo de alunos-docentes quanto aos aspectos teóricos e metodológicos
decorrentes da orientação de trabalhos de conclusão, em especial, de cursos a
distância, a partir da proposta metodológica do curso “Formação de Orientadores de
Trabalho de Conclusão Final em Cursos EaD”, ofertado a distância. Foi adotada uma
pesquisa de cunho qualitativo, de natureza exploratória descritiva, cuja coleta de
dados se deu por meio da aplicação de questionários e da observação das atividades
desenvolvidas na sala virtual e no encontro presencial. Como resultados obtidos foi
possível observar que muitos professores compartilham das dificuldades enfrentadas
no processo de orientação, que são: dificuldade em estabelecer e seguir um
cronograma de atividades; falta de diálogo; dificuldade em definir tema e problema;
entre outros. Vale destacar, a importância de espaços como esse, o curso no caso,
no intuito de favorecer a reflexão e as trocas de experiências em relação às práticas
docentes na orientação de Trabalhos de Conclusão Final (TCF) tanto na modalidade
presencial quanto a distância.

Palavras-chave: Trabalho de conclusão final de curso. Formação de professores.
Educação a distância.

ABSTRACT

This work is the result of a research that had the objective of analyzing the educational
process of student-teachers regarding theoretical and methodological aspects
resulting from the orientation of conclusion work, in particular, distance courses, based
on the methodological proposal of the course "Training of Final Guidance Counselors
in EaD Courses ", offered at a distance. A research of qualitative nature, of exploratory
descriptive nature, was adopted, whose data collection was done through the
application of questionnaires and the observation of the activities developed in the
virtual room and in the face-to-face meeting. As results obtained it was possible to
observe that many teachers share the difficulties faced in the orientation process,
which are: difficulty in establishing and following a schedule of activities; lack of
dialogue; difficulty in defining theme and problem; among others. It is worth mentioning
the importance of spaces such as this, the course in the case, in order to encourage
reflection and exchanges of experiences in relation to teaching practices in guiding
Final Completion Works (TCF) in both, face- to -face and distance.

Keywords: Final course conclusion work. Teacher training. Distance education.
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1 INTRODUÇÃO
O trabalho de conclusão final (TCF) representa uma disciplina obrigatória e de grande
importância na etapa final de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu.
pode ser configurado de várias formas destacando-se o artigo científico, a monografia,
e projeto de aplicação, tendo como finalidade a articulação da prática com a teoria
que foi estudada ao longo do curso. (costa et al., 2012).
A produção de um trabalho de conclusão final (TCF) está atrelada ao projeto
pedagógico do curso, e está associado ao ensino, a pesquisa e a extensão,
proporcionando ao estudante, identificar e conhecer autores de referência e por meio
da investigação de científica adquirir novos conhecimentos e a compreensão do
processo de produção acadêmica.
Com a oferta maior de cursos de graduação e de pós-graduação, devido a expansão
da educação a distância (EaD), torna-se importante refletir sobre o papel da
orientação de TCF no contexto da EaD. Diante desse contexto os cursos ofertados a
distância se utilizam de ambiente virtual de aprendizagem para disponibilização de
salas virtuais para a elaboração de disciplinas. As disciplinas relacionadas à produção
e acompanhamento do desenvolvimento de TCF’s também devem privilegiar a
interação entre professor-orientador e orientandos, bem como o uso de outras
tecnologias digitais de apoio ao processo de orientação.
Com a era digital, a facilidade de acesso dos alunos a informação, possibilita que
esses

colaborem

para

que

as

aulas

sejam

mais

dinâmicas

e

participativas/cooperativas. Com isso é necessário que o professor reflita sobre sua
formação de forma atender às expectativas dos alunos para o despertar novos
aprendizados por meio do ambiente virtual.
Do ponto de vista dos materiais educacionais que utilizam as TIC’s, destacam-se os
objetos virtuais de aprendizagem (OVA) e os ambientes virtuais de aprendizagem
(AVA), amplamente vislumbrados como potenciais ferramentas de apoio ao processo
de ensino/aprendizagem.
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Por tanto a EaD vem se consolidando como uma tendência por meio da oferta de
cursos em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) que também podem ser
utilizados como recurso importante para apoio ao ensino presencial.
Valente (2014, p. 162) reforça esses argumentos, ao afirmar que as TDIC “[...] podem
ser importantes aliadas na implantação de atividades inovadoras e possibilitam o
desenvolvimento das estratégias de aprendizagem ativa”. O autor menciona ainda a
contribuição das TDIC especificamente para a educação a distância:
A EaD, ao utilizar recursos tecnológicos, apresenta características que
podem contribuir para uma aprendizagem baseada na construção de
conhecimento, já que as facilidades de interação via Internet permitem um
tipo de educação que é muito difícil de ser realizado presencialmente. A EaD
pode utilizar abordagens pedagógicas que exploram os verdadeiros
potenciais que as TDICs oferecem, ao facilitar não somente o
aprofundamento da interação professor–aprendiz, mas também entre
aprendizes, o que propicia meios para uma educação dificilmente implantada
em ações estritamente presenciais. (VALENTE, 2014, p. 147).

Diante do exposto, surgem alguns questionamentos importantes para reflexão: para
este trabalho: Como se dá a orientação de TCF, em especial, em cursos ofertados a
distância? Quais as principais dificuldades enfrentadas por professores orientadores
de TCF? Qual a importância do Trabalho de Conclusão Final de Curso na formação
de um aluno?
1.1 JUSTIFICATIVA
A justificativa para o desenvolvimento deste trabalho tem inicialmente uma motivação
pessoal de interesse pelo tema, após meu ingresso no curso de pós-graduação em
informática na educação ofertada pelo ifes. Com interesse em ingressar na vida
acadêmica discutir a importância do desenvolvimento de um trabalho científico de
natureza monográfica com certeza iria contribuir, e muito, com minha formação.
Fora as dificuldades, principalmente na parte inicial do trabalho, tais como: definição
de tema, referencial teórico e objetivos a serem alcançados, em um curto espaço de
tempo, ainda recai a dificuldade em estabelecer um relacionamento de parceria entre
orientador e orientando.
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Com relação a importância de uma boa orientação depende de várias questões
pertinentes como: se o aluno tem uma certa afinidade com o tema escolhido, se há
uma boa interação entre orientador e orientandos, além desses problemas citados ter
uma afinidade e um contato mais próximo mesmo que seja virtual, além claro de muita
dedicação do aluno.
É possível sim concluir o TCF, mas vale ressaltar que a interação regular e eficiente
entre orientador e orientando sejam indispensáveis para uma boa manutenção e
motivação para elaboração de um bom TCF. Um bom orientador vai muito além de
dirigir, orientar e avaliar um trabalho, cabendo a ele ajudar no desenvolvimento
acadêmico.
Diante desse problema e com a oferta de um curso específico pelo Ifes: “Formação
de Orientadores de Trabalho de Conclusão Final em cursos EaD”, em conversa com
minha orientadora, professora neste curso, me coloquei à disposição em procurar
responder algumas dessas questões a partir da análise da oferta deste curso,
buscando refletir sobre o papel do orientador.
1.2 OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivo geral analisar o processo educativo de alunosdocentes quanto aos aspectos teóricos e metodológicos decorrentes da orientação de
trabalhos de conclusão, em especial, de cursos a distância, a partir da proposta
metodológica do curso “Formação de Orientadores de Trabalho de Conclusão Final
em Cursos EaD”, ofertado a distância.
Tem como objetivos específicos:
● Apresentar o Curso “Formação de Orientadores de Trabalho de Conclusão
Final em Cursos EAD.”;
● Analisar as atividades desenvolvidas no curso pelos alunos-docentes;
● Levantar os desafios e as potencialidades inerentes ao trabalho de orientação.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: ESPAÇO EDUCATIVO
O processo de ensino-aprendizagem tem se tornado cada vez mais ativo e dinâmico
por meio de ambientes virtuais de aprendizagem. Com a evolução dos vários recursos
tecnológicos é possível em meio ao ciberespaço promover a interação e a
colaboração a distância entre os atores do processo com o conteúdo a ser aprendido.
Nessa era onde há uma enorme disseminação de informação e novas formas de
comunicação à escola não é mais a detentora do monopólio do saber, o professor não
é o único transmissor do saber e o aluno não é mais o receptáculo de conteúdo. Cabe
a escola, enquanto organização, ser um sistema aberto sobre si mesmo e a
comunidade em que se insere; pensante e flexível (ALARCÃO, 2008).
Almeida (2003, p. 331) usa o termo ambiente digital de aprendizagem como sendo
“[...] sistemas computacionais disponíveis na Internet, destinados ao suporte de
atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação”.
Com as salas virtuais disponibilizadas a partir do ambiente virtual de aprendizagem
(AVA), são promovidas atividades de cunho colaborativo e cooperativo tais como
fóruns e atividades para desenvolvimento de trabalhos em grupos. É a partir das salas
virtuais que o professor interage com os alunos, organizando e disponibilizando seu
material didático.
Segundo Moran (2013, p. 30) :
As tecnologias digitais facilitam a pesquisa, a comunicação e a divulgação
em rede. Temos as tecnologias mais organizadas, como os ambientes
virtuais de aprendizagem - Como o Moodle e semelhantes - que permitem
que tenhamos um certo controle de quem acessa ao ambiente e do que
precisa fazer em cada etapa de cada curso”.
Além desses ambientes mais formais, há um conjunto de tecnologias, que
denominamos popularmente de 2.0, mais abertas, fáceis, gratuitas (blogs,
podcasts, wikis...), onde os alunos podem ser protagonistas dos seus
processos de aprendizagem e que facilitam a aprendizagem horizontal, isto é
dos alunos entre si, das pessoas em redes de interesse, etc. A combinação
dos ambientes mais formais com os informais, feito de forma integrada, nos
permite a necessária organização dos processos com a flexibilidade da
adaptação à cada aluno.
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São várias as plataformas virtuais de ensino a distância, entretanto uma das mais
utilizadas consiste em um software livre denominado Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment).
Pelo atual contexto da tecnologia na sociedade, bem como no âmbito profissional,
emerge a necessidade de seu uso para extrapolar o processo de ensinoaprendizagem. O ensino não fica restrito só em sala de aula presencial, ou ao uso de
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), podemos acessar a sala de aula por meio
de dispositivos móveis como smartphones, tablets etc.
Para Kenski (2006), o desenvolvimento científico e tecnológico, sobretudo da indústria
eletroeletrônica, tem sido associado ao processo de globalização da economia. Estar
fora dessa nova realidade social - chamada de Sociedade da Informação - é estar
alijado das decisões e do movimento global da economia, das finanças, das políticas,
das informações e interações com todo o mundo. A sociedade excluída do atual
estágio de desenvolvimento tecnológico está ameaçada de viver em estado
permanente de dominação, subserviência e barbárie.
Para discutir o grau de interação em atividades educativas, a autora apoia-se em
Moore (2004), que apresenta o conceito de distância transacional com o qual tematiza
a distância física e comunicativa que toma lugar em sala de aula. Moore considera
que a aprendizagem será mais significativa quanto maior for o grau de interação e
comunicação entre os participantes do processo. A exemplo disso, visando obter o
máximo de aproximação nas atividades realizadas a distância, por exemplo, Kenski
cita Romero Tori (2002 apud KENSKI, 2012, p.89):
Enquanto vemos muitos cursos tradicionais sustentando-se única e
exclusivamente na proximidade natural de suas aulas presenciais, a
educação mediada pelas tecnologias não para de evoluir e de criar condições
para a efetiva redução de distâncias. Esse avanço tecnológico pode ser
utilizado não apenas em cursos a distância, mas em cursos presenciais.

Sem que se perceba, os professores empenhados a proporcionar um ensino de
qualidade para seus alunos independente da modalidade, estão engajados no eixo de
suas ações dos saberes, do aprendizado, da pesquisa, os fazeres e as experiências
e que, desse modo, torna-se o elemento imprescindível à transformação do aluno.
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Assumindo o fato de que as TIC provocaram mudanças radicais ao convergir para
uma nova tecnologia, a digital, Kenski apresenta as redes, citando a internet como
sendo o “[...] espaço possível de integração e articulação de todas as pessoas
conectadas com tudo que existe no espaço digital, o ciberespaço” (KENSKI 2012, p.
34).
De acordo com Valente (2014), a educação no Brasil é vista a passos lentos e quase
imperceptível. Já nos países desenvolvidos as mudanças são vistas frequentemente
devido a utilização de tecnologias mais avançadas, sendo que a esta não afeta , no
aprendizado e sim desenvolve ainda mais, pois as crianças já estão inseridas neste
contexto tecnológico.
Autores como Pachler e colaboradores (2010) entendem que a capacidade e a
funcionalidade das TMSF possibilitam a convergência de serviços e funções em um
único dispositivo, portabilidade, multifuncionalidade, permitindo a criação de contextos
de aprendizagem, que envolvem as tecnologias, o tempo e o espaço em que o
aprendiz se encontra. As tecnologias móveis sem fio (TMSF) criam condições para
que a aprendizagem não necessariamente esteja restrita a um local físico no qual se
encontra essa tecnologia, como no caso do uso do computador desktop. Por meio de
facilidades como a conectividade sem fio e a convergência tecnológica, é possível ter
acesso à informação ou poder interagir com especialistas, professores e colegas de
curso de modo a potencializar a aprendizagem.
2.2 ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO
O papel do professor por meio de experiências vivenciados pelos alunos descrita no
curso de “Formação de Orientador para Trabalho de Conclusão em Cursos EAD”,
revela em seus relatos que a maioria obteve experiências frustrantes, mas em outros
relatos de sucesso foi notório quando os alunos têm uma afinidade com o tema ou já
trabalha com o tema proposto, a facilidade para se engajar na pesquisa é muito maior,
mas muitos entram despreparados e desesperados para encontrar um assunto com o
qual tenha mais afinidade, mas ainda assim encontram dificuldade para se comunicar
com seu orientador de TCF ou perdem o foco do tema.
Com essa situação da dificuldade de ser um orientado correndo contra o tempo e com
pouco tempo para produzir material e se organizar foi proposto este curso de formação
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justamente para alinhar e compreender as dificuldades como aluno orientado e seu
papel como orientador, fazendo assim que estes futuros orientadores de TCF possam
refletir sobre a importância de seu papel neste processo de construção do TCF de
seus alunos.
Além da qualificação profissional que este orientador deve possuir, deve ser um
profissional bem articulado e atualizado com diversos temas e entender os diversos
perfis de alunos e suas particularidades.
A eficácia da pós-graduação poderia começar a ser estudada dentro da universidade
e demonstrada pelo acompanhamento efetivo da atividade profissional do professor
orientador e do aluno orientado, por meio da análise dos fatores que interferem na
construção e na qualidade das suas pesquisas. Além do mais, conforme Freitas
(2002), as leituras dos indicadores de qualidade dos programas evidenciam que a fase
da elaboração da dissertação ou tese é uma das mais difíceis para os alunos.
Parte-se da premissa de que um dos pontos críticos, responsável por fracassos e
sucessos dos alunos na pós-graduação, é a qualidade da orientação. Investigações
de Bianchetti e Machado (2002) apontaram disfunções fundamentais sobre os sujeitos
envolvidos na orientação, relacionando os obstáculos e dificuldades da orientação
com a capacidade de escrita e construção dos trabalhos dos orientandos, deixando
fortes evidências de quanto a atividade de orientação qualifica os orientandos para a
autoria. Assim, observa-se que a orientação pode ser uma tarefa crucial para a
geração de novos conhecimentos científicos.
Para Bianchetti e Machado (2002), a exigência de um trabalho final escrito, redigido
pelo aluno, sob tutela e responsabilidade de um professor credenciado, determinou o
aparecimento de uma ligação mais pessoal, horizontal e profissional entre o professor
orientador e o aluno orientado.
Berndt (2003), ao pesquisar alunos desistentes de mestrado e doutorado em
Administração da FGV-SP e da FEA-USP, constatou que uma das razões mais
significativas do abandono dos cursos, mesmo já com créditos concluídos, deveu-se
a problemas relacionados à orientação. Segundo relatos dos alunos, tais fatores foram
a falta de uma orientação mais efetiva da dissertação ou tese (14%); a falta de tempo,
de conhecimento, didática e dedicação dos professores ao programa de pós-
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graduação (12%); e melhor organização dos horários de aulas e de encontros com os
orientadores (23%). Os resultados da pesquisa indicaram que um dos problemas a
ser enfrentado na área de Administração é a orientação de teses e dissertações, pois,
[...] a real dificuldade, provavelmente, estava no entendimento do orientando,
da natureza específica de trabalhos da envergadura científica de uma tese
ou dissertação, tendo em vista que, geralmente, tal aspecto não é trabalhado
de maneira satisfatória nos programas, por se tratar da introjeção de valores
de pesquisa científica e fatores comportamentais relativos à prática de
obtenção de novos conhecimentos. (BERNDT, 2003, p. 3-4).

Pensando nestas dificuldades o curso de “Formação de Orientador para Trabalho de
Conclusão em Cursos EaD” tem as seguintes propostas para sanar estas dificuldades
ter uma interação maior entre orientador e orientando, orientar quanto às normas
técnicas da ABNT e do Ifes, orientação quanto ao uso de metodologias adequadas,
fazer uso de recursos tecnológicos no acompanhamento dos trabalhos e para
estabelecer uma melhor comunicação de ambas as partes e conhecer melhor os
aportes teóricos ligado ao tema do trabalho.
Por tanto, o orientador e o orientando enfrentarão dificuldades e vários percalços
durante o decorrer da construção do TCF, mas para que haja sucesso de ambas as
partes o orientador precisa conhecer os pontos fracos e deficiência do orientando para
compreendê-lo e resolver estas questões para que sejam sanadas a tempo. Caso isso
não ocorra fica exaustivo para ambas as partes gerando o sentimento de frustração e
abandono.
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3 METODOLOGIA
3.1. ABORDAGEM TEÓRICA-METODOLÓGICA
Este trabalho foi uma pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter exploratória e
descritiva com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o tema.
Para Stake, “O estudo qualitativo é personalístico. É empático e trabalha para
compreender as percepções individuais. Busca mais a singularidade do que a
semelhança e honra a diversidade” (2011, p. 25).
Para Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa exploratória pode ser dívida em
exploratória-descritiva, que “[...] têm por objetivo descrever completamente
determinado fenômeno [...]” (2003, p. 187), e “[...] podem ser encontradas tanto
descrições quantitativas e/ou qualitativas, quanto acumulação de informações
detalhadas, como as obtidas por intermédio da observação participante” (2003, p.
187).
Andrade (2001, p. 124) afirma que em uma pesquisa descritiva: “[...] os fatos são
observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o
pesquisador interfira neles. Isto significa que os fenômenos do mundo físico e humano
são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador.”
A pesquisa foi realizada nos meses de maio a julho de 2018. A tabulação de dados
conforme Marconi e Lakatos,
[...] é a disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na
verificação das inter-relações entre eles. É uma parte do processo técnico de
análise estatística, que permite sintetizar os dados de observação,
conseguidos pelas diferentes categorias e representá-los graficamente.
Dessa forma, poderão ser melhor compreendidos e interpretados mais
rapidamente. (2003, p. 167)

Na pesquisa de campo, os dados foram obtidos por meio do envio de questionários,
formulários eletrônicos desenvolvidos no Google Forms, sendo um de questionário
perfil TCF (APÊNDICE A) com 26 questões e outro de avaliação do curso (APÊNDICE
B) com 25 questões.
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3.2. CONTEXTO E SUJEITOS
Como contexto para a pesquisa temos o curso de “Formação de Orientadores de
Trabalho de Conclusão Final em cursos EAD.” ofertado pelo Centro de Referência em
Formação e em Educação a Distância (Cefor) do Instituto Federal do Espírito Santo
(Ifes) no período 28/05/2018 a 10/07/2018. O curso teve como objetivo formar
professores orientadores de Trabalho de Conclusão Final (TCF) para realização do
trabalho de orientação nos diversos cursos, com ênfase nos cursos ofertados na
modalidade a distância.
O curso foi proposto com carga horária de 60 horas, sendo ofertado a distância e com
um momento presencial de 04 horas, não obrigatório, que se deu no polo de apoio
presencial no Cefor, unidade acadêmica ofertante.
O objetivo do curso constitui em oferecer subsídios teóricos e metodológicos,
utilização das normas da ABNT e do Ifes, a partir de um ambiente de aprendizagem
colaborativa que pudesse contribuir para uma melhor prática pedagógica para uma
boa elaboração de trabalhos de conclusão final de cursos.
Durante a oferta, no período de 28/05/2018 a 10/07/2018, houve a formação de 09
turmas, com várias professoras totalizando 284 alunos, sendo que neste trabalho, foi
acompanhado mais de perto o grupo de alunos da professora Isaura Alcina Martins
Nobre, orientadora deste trabalho.
Para a seleção desses alunos-docentes, sujeitos da pesquisa, foi divulgado na página
do Cefor <http://cefor.ifes.edu.br> e na página do Ifes <http://www.ifes.edu.br>, o
processo seletivo, Edital 25/2018.
3.3. PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS
No decorrer da pesquisa, foram realizados como procedimentos:
● Aplicação de questionário inicial para verificar o perfil dos alunos do curso;
● A Análise do que os alunos realizaram a partir de algumas das atividades
propostas no curso;
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● A Análise a partir da elaboração e aplicação de um questionário sobre o perfil
a percepção dos alunos-docentes quanto às possibilidades de avanço e dos
desafios enfrentados.
A coleta das informações foi feita por meio de dois questionários organizados com
perguntas abertas e fechadas. O primeiro instrumento de coleta de dados da
investigação foi um questionário contendo 22 perguntas fechadas, o qual visou
conhecer o perfil dos docentes entrevistados, questões referentes à formação inicial
e continuada dos professores, aspectos sobre a apropriação dos recursos digitais em
sala de aula uso de tecnologias, sobre a experiência e prática na orientação de
trabalho de conclusão final (TCF) dos alunos-docentes.
O segundo instrumento, também em forma de questionário, continha 25 perguntas
abertas referentes autoavaliação quanto sua dedicação ao curso e seguiu um
planejamento para realização do curso. Este questionário procurou abordar
informações quanto ao ensino-aprendizagem em relação ao conhecimento prévio,
quanto a metodologia utilizado no curso favoreceu o aprendizado, as atividades
estavam coerentes com o objetivo do curso, o curso proporcionou momento com
atividades colaborativas/cooperativo que pudessem caracterizar os aspectos que
configuram as práticas docentes, enfatizando as questões de possibilidades e
desafios quanto a orientação de trabalho de conclusão final (TCF).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo será abordado a proposta do curso de “Formação de Orientadores de
trabalho de conclusão final em cursos EaD.”, bem como a análise, e discussão dos
dados, utilizando as atividades, postagem nos diversos fóruns e as respostas obtidas
por meio dos questionários aplicados.
4.1 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
O projeto pedagógico do curso adota o ambiente Moodle para sua realização e foi
intitulado: “Formação de Orientadores: de Trabalho de Conclusão Final em Cursos
EaD”. O Objetivo do curso foi: Formar futuros orientadores de Trabalho de Conclusão
Final (TCF) para o acompanhamento efetivo de pesquisadores iniciantes nas etapas
de produção de um trabalho científico em um curso realizado na modalidade a
distância.
Como objetivos específicos teve: relacionar-se de forma interativa com os alunos;
operar as normas técnicas da ABNT e do Ifes na confecção de trabalhos; orientar a
seleção de metodologias adequadas para a construção de TCF em cursos a distância;
fazer uso de recursos tecnológicos no apoio ao acompanhamento dos trabalhos e na
comunicação com os orientandos; conhecer os principais aportes teóricos ligados ao
curso no qual irá atuar.
O Curso foi ofertado na modalidade a distância com carga horária de 60 horas, sendo
que deste total, 4 horas de forma em um momento presencial, não obrigatório no
Cefor. Para tal, foi utilizada contexto e ambiente de ensino dos alunos inscritos no
curso na modalidade EaD utilizando a ferramenta Moodle do Ifes.
Cada atividade do curso foi desenvolvida com suas especificidades e critérios
estabelecidos

considerando

o

conhecimento

adquirido

por

meio

da

colaboração/cooperação em grupo ou individual. As temáticas abordadas no decorrer
do curso, são: Métodos de pesquisa, normas para apresentação de TCF, Redação
Científica, Ferramentas de apoio colaborativo do Google e Ética no trabalho de
pesquisa.
É a partir desse conhecimento que os professores orientadores de TCF podem ser
auxiliados, por meio deste curso na sua prática pedagógica tendo como uma de suas
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vias de diálogo, a capacitação, bem como reflexão sobre os desafios e
potencialidades do trabalho de orientação.
Tanto de forma presencial como a distância, constitui-se como possibilidades
interativas e conjuntas de crescimento e aprendizado, à medida que possibilitam o
conhecimento do “estado da arte” dentro de uma perspectiva da educação a distância,
como também, sua via de interação com outros sujeitos/atores sociais educativos. A
dinâmica foi elaborada de tal forma que as atividades desenvolvidas associem as
ferramentas disponíveis no AVA ao conceito de aprendizagem colaborativa,
possibilitando trocas de ideias e crescimento profissional.
A avaliação proposta é de cunho formativa e contínua: centrada no processo de
ensino-aprendizagem do aluno e na aprendizagem significativa, mediante registros no
Moodle e demonstrações de saberes em outros ambientes digitais, utilizando das
ferramentas de apoio teórico e colaborativa.
As ferramentas utilizadas de apoio teórico durante a realização do curso são: Google
Drive ( para armazenamento de arquivos online); Gmail (para conta de e-mail); Google
Docs (para edição de texto colaborativo); Google Forms (formulário online); e
CopySpider, Turnitin, iThenticate, Plagiarism detect, Plagius, Ephorus, DOC cop
(ferramentas anti-plágio).
Segundo a citação do teórico Moran (2013, p.30) “As tecnologias facilitam a pesquisa,
a comunicação e a divulgação em rede [...] além desses ambientes mais formais, há
um conjunto de tecnologias que denominada popularmente de 2.0, mais abertos,
fáceis, gratuitos, onde seus alunos podem ser protagonistas do seu processo de
aprendizagem”.
Para promover uma boa comunicação, consulta e maior participação entre os alunos
e o professor foi disponibilizado por meio do ambiente virtual para comunicação
assíncrona ferramentas de consulta: Perfil do Aluno, Calendário, Notícias, Materiais e
Vídeos; as ferramentas de comunicação: e-mail, chat e fórum de notícias e
apresentação; e temos também as ferramentas de participação: Envio das atividades
individual ou em grupo, postagens nos fóruns.
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A partir dessas definições foram desenvolvidos a disposição e o design da Sala Virtual
no ambiente (AVA) com os respectivos tópicos:
Orientações iniciais - Apresentação do curso, agenda do curso, dos professores da
sala, recurso do fórum de notícias e dúvidas, atividade ‘Vamos nos conhecer!’ e
questionário de avaliação de perfis.
Conceitos e métodos de pesquisa - Fórum para reflexão do papel do orientador de
trabalhos de conclusão, material para consulta sobre métodos de pesquisa, normas
ABNT e Ifes, mapa conceitual apresentando técnicas de pesquisa e atividade análise
crítica de pesquisa.
Redação científica - Material para consulta e apoio para elaborar um trabalho de
pesquisa, vídeos de apoio professora Esther - Cefor e Gilson Volpato, atividade
criação de resumo científico e atividade encontro presencial.
Colaborar e criar possibilidades - Vídeo sobre recursos de comunicação e criação
em sala de aula, material de apoio didático e tutoriais com ferramentas da Google,
atividade de elaboração de formulário pelo Google Forms, responder questionário
sobre a potencialidade do Google Drive e atividade de colaboração para criação de
glossário.
A responsabilidade é de quem? - Material para consulta e apoio sobre ética na
pesquisa, vídeo sobre plágio, download de programa anti-plágio o CopySpider e
atividade para análise de plágio.
4.2 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO CURSO
Nesta seção iremos discorrer sobre cada um dos tópicos abordados no curso, bem
como as principais atividades.
4.2.1 Orientações iniciais
Iniciando o curso, temos o tópico denominado ‘Orientações iniciais’ (Figura 1). Tem
como objetivo dar boas-vindas, apresentando o curso, bem como dando orientações
e esclarecendo dúvidas por meio dos fóruns disponibilizados.
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Figura 1: Tela – Orientações iniciais

Fonte: Cefor (2018).

Foram disponibilizados:
● Agenda do curso, com a descrição das atividades no decorrer do curso;
● Fórum de Notícias e Dúvidas, usado pelos professores do curso, como espaço
de divulgação de notícias e, pelos alunos, como local de registro de dúvidas;
● Atividade ‘Vamos nos conhecer!’, recurso utilizando Padlet, com intuito de
favorecer que os alunos se conheçam;
● Questionário de avaliação de perfis, recurso utilizado Google Forms,
disponibilizado antes da abertura do material do curso, utilizado como
instrumento de pesquisa para análise do perfil dos alunos e orientação para a
condução do curso.
4.2.2 Conceitos e métodos de pesquisa
Neste tópico são discutidas as etapas, conceitos e métodos de pesquisa (Figura 2).
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Figura 2: Tela – Conceitos e métodos de pesquisa

Fonte: Cefor (2018).

As atividades propostas neste tópico foram um fórum ‘Reflexões sobre o papel do
orientador’ e uma tarefa ‘Análise crítica de tipo de pesquisas’ especificadas a seguir:
No fórum “Reflexões sobre o papel do orientador” (Figura 3) o aluno deveria relatar
sua experiência pessoal como orientador ou orientando trocando experiência com
outros colegas com discussões e réplicas.
Figura 3: Tela - Reflexões sobre o papel do orientador

Fonte: Cefor (2018).

Nesta atividade a proposta foi fazer com que o aluno externe sua experiência pessoal
para que os colegas pudessem refletir sobre cada experiência respondendo a
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seguinte pergunta de acordo com cada relato. “Quais as principais dificuldades
enfrentadas por professores orientadores de TCF?”.
Durante a atividade realizada nota-se as dificuldades enfrentadas tanto por alunos
como por professores.
Alguns relatos indicam que o aluno-docente teve dificuldades durante a realização do
seu TCF devido a sua falta de planejamento, o que fez com que fosse corrida a sua
entrega da conclusão, bem como a falta de tempo do orientador para os encontros,
ajustes de cada etapa. (Figura 4)
Figura 4: Tela - Reflexões sobre o papel de orientador de trabalhos de conclusão

Fonte: Cefor (2018).

Para Berndt (2003, p.3-4), “[...] constatou que uma das razões mais significativas do
abandono dos cursos, mesmo já com créditos concluídos, deveu-se a problemas
relacionados à orientação”.
Segundo relatos dos alunos do curso, tais fatores foram a falta de uma orientação
mais efetiva da dissertação ou tese (14%); a falta de tempo, de conhecimento, didática
e dedicação dos professores ao programa de pós-graduação (12%); e melhor
organização dos horários de aulas e de encontros com os orientadores (23%).
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Podemos concluir que, um bom planejamento e uma dedicação maior do orientador
realizado durante orientação de um TCF facilitam tanto o orientando quanto o
orientador para uma conclusão do TCF em tempo hábil e eficaz.
Já para realização da atividade ‘Análise crítica de tipos de pesquisas’ (Figura 5), foi
disponibilizado um texto base sobre Métodos de Pesquisa. O aluno-docente deveria
escolher um dos três trabalhos acadêmicos disponibilizados e realizar uma análise
crítica acerca da classificação da metodologia utilizada pelo autor quanto à
abordagem, quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos.
Figura 5: Tela - Análise Crítica Tipos de Pesquisa

Fonte: Cefor (2018).

Na proposta desta atividade o aluno-docente realizaria uma tarefa individual
possibilitando uma aproximação com a realidade da pesquisa a ser investigada,
promovendo a resolução de problemas e com o objetivo de interpretar fatos da
pesquisa.
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4.2.3 Redação Científica
A proposta do tópico ‘Redação Científica’ foi apresentar materiais para consulta:
elementos de conclusão de trabalho e vídeos para elaboração de um trabalho de
conclusão, além da atividade criação de resumo tradicional e da organização para o
encontro presencial. (Figura 6)
Figura 6: Tela - Trabalho de Conclusão

Fonte: Cefor (2018).

Nesta atividade foram disponibilizados também três vídeos o primeiro sobre como
elaborar um Tema, Problema, Hipóteses e variáveis o segundo vídeo com a
Professora Esther do Cefor falando sobre metodologia da pesquisa e por último um
vídeo sobre como elaborar uma redação científica com o Professor Gilson Volpato.
Na atividade ‘Criação de um resumo Tradicional’ (Figura 7), a partir da escolha de um
dos artigos disponibilizados o aluno-docente deveria: verificar se o resumo do artigo
possuía de 150 a 300 palavras e se este contemplava os 4 itens (contexto/objetivo;
estratégia; resultados e conclusão); colorir cada uma das partes do resumo, e caso o
resumo não contemple os quatro itens reescrevê-lo.
Figura 7: Tela- Criação de Resumo Tradicional

Fonte: Cefor (2018).
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A atividade do tópico ‘Criação de Resumo Tradicional’ permite que o aluno desenvolva
na prática na pesquisa científica para que de forma gradual o aluno-docente perceba
uma melhor desenvoltura na escrita favorecendo a confecção de um trabalho de
conclusão de curso. Esta tarefa teve como recurso de avaliação o laboratório de
avaliação que permitiu a execução da avaliação por pares, esta tarefa foi
acompanhada de perto pelo professor responsável pelo curso para que pudessem ser
feitos ajuste nas correções, caso necessário.
Ainda neste tópico a atividade ‘Compartilhando Experiências’ (Figura 8) teve o objetivo
de elaboração de um mapa mental por meio de um trabalho em grupo proporcionando
troca de experiências sobre a prática da orientação de trabalho de conclusão de curso.
Figura 8: Tela - Compartilhando Experiências

Fonte: Cefor (2018).

Nos relatos dessa atividade permitiu-se que o grupo tivesse uma aproximação maior
com a turma e com o trabalho de orientação, onde alguns relatos na avaliação do
curso foi descrito a falta de mais vídeos explicativos das atividades, pouca atividade
com material de orientação de trabalhos de conclusão de curso, o curso ter um período
curto e material didático defasado (antigo).
Atividade Encontro Presencial
Encontro presencial realizado no dia 23/06/2018 evidenciando a prática de
desenvolvimento de trabalhos científicos por meio do recurso mapa mental sendo
apresentado pelo grupo, a fim de promover mais interação entre o grupo e troca de
experiências e as etapas de um artigo científico. Alguns alunos relataram pouco tempo
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para desenvolvimento das atividades e sugeriu nas próximas ofertas de curso mais
momentos presenciais.
A seguir temos algumas fotos dos resultados produzidos pelos alunos durante o
encontro presencial.
Figura 9: Atividade Encontro Presencial - Compartilhando Experiências

Fonte: Cefor (2018).

Figura 10: Atividade Encontro Presencial - Compartilhando Experiências

Fonte: Cefor (2018).

30

Figura 11: Atividade Encontro Presencial - Compartilhando Experiências

Fonte: Cefor (2018).

Figura 12: Atividade Encontro Presencial - Compartilhando Experiências

Fonte: Cefor (2018).

4.2.4 Colaborar e criar possibilidades
A proposta do tópico ‘Colaborar e criar possibilidades’ (Figura 13) a ideia é de
instrumentalizar os professores para uso de ferramentas do Google Drive no sentido
de favorecer o processo de orientação de trabalhos de conclusão a distância ou
presenciais.
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Figura 13: Tela - Tarefa colaborar e criar possibilidades

Fonte: Cefor (2018).

Nesse sentido como forma de proporcionar a aprendizagem colaborativa, foi proposta
uma atividade, que solicita a criação de uma conta no gmail, onde o grupo irá elaborar
um questionário por meio da ferramenta de apoio Google Forms (todos os
componentes do grupo podem compartilhar o formulário). Por fim, o grupo, postaria
no fórum, o resultado da pesquisa realizada com o grupo de professores. Para criação
coletiva do formulário, foi sugerido a utilização do Google Drive-Documento (para
compartilhar a atividade).
No tópico a atividade ‘Aplicar o questionário’ (Figura 14) a ferramenta de apoio o
Google Forms - permite a criação de questionários investigativos - gerando ao final
tabelas, diversos gráficos e perguntas com múltiplas escolhas proporcionando
agilidade nas estatísticas e levantamento de dados da pesquisa científica.
Figura 14: Tela - Tarefa aplicar o questionário através do Google Forms.

Fonte: Cefor (2018).
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4.2.5 Ética na pesquisa: a responsabilidade é de quem?
Neste tópico ‘Ética na pesquisa: a responsabilidade é de quem?’ (Figura 15) é
discutido o tema plágio, sobre as penalidades que podem gerar em trabalhos
acadêmicos em geral. O tópico dá ênfase as ferramentas e materiais disponível para
download e tutorial no caso de dúvidas.
Figura 15: Tela - Tarefa ética na pesquisa

Fonte: Cefor (2018).

Figura 16: Tela - Atividade Análise de Plágio

Fonte: Cefor (2018).
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No curso foram apresentadas diversas ferramentas gratuitas a fim de agilizar as
análises em trabalhos acadêmicos disponíveis para download e análise de plágio
como por exemplo podemos citar algumas: CopySpider; Turnitin; iThenticate;
Plagiarism detect; Plagius; Ephorus; DOC cop.
4.2.6. Avaliação do curso
Neste item será descrito os resultados obtidos no objetivo específico “Analisar na
percepção dos alunos-docentes do curso as possibilidades e os desafios quanto à
formação docente para trabalho de conclusão final de curso”.
Nesta atividade será apresentado demonstrados o relatório com os gráficos gerados
pelo uso através da ferramenta Google Forms que foi a ferramenta de apoio
apresentada para aluno-docente no decorrer deste curso. Do total de alunos da turma
da professora Isaura Alcina Martins Nobre 70 respostas foram obtidas por meio do
questionário aplicado na ferramenta fórum.
A seguir os resultados transcritos do questionário realizado no fórum do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA)
● Quanto a autoavaliação (Figura 17):
Figura 17: Questionário - autoavaliação

Fonte: Cefor (2018).
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Análise: através de uma análise nas respostas do fórum Reflexão sobre o papel do
orientador no trabalho de conclusão é que a maioria dos alunos não se planejam
quanto a dedicação de um curso como demonstra gráfico acima apenas 51,4% se
dedicam ao curso.
● Quanto ao Ensino Aprendizagem (Figura 18):
Figura 18: Questionário - Ensino-Aprendizagem

Fonte: Cefor (2018).

Análise: Uma das respostas chamou atenção de que um curso a distância tem suas
dificuldades e peculiaridades para sanar dúvidas em tempo real, mas que o aluno
também buscou material de apoio na internet.
● Ensino- Aprendizagem (Figura 19):
Figura 19: Questionário - Ensino-Aprendizagem

Fonte: Cefor (2018).
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Análise: Em relatos do questionário muitos alunos responderam que sentiram falta de
mais atividades colaborativa, pois a atividade presencial deveria ter ocorrido mais
vezes, para quebrar o gelo e a turma ter um entrosamento maior para facilitar o
trabalho colaborativo.
● Quanto aos Materiais e Recursos didáticos (Figura 20):
Figura 20: Questionário - Ensino-Aprendizagem

Fonte: Cefor (2018).

Análise: De acordo com as respostas dos alunos a quantidade de material para o
aluno-docente ler e assimilar seu conteúdo ocorreu num curto espaço de tempo o
curso poderia ter aproveitado o espaço com mais atividades do papel da orientação
e material defasado para quem já é orientador não é novidade.
Um ponto positivo é teve bastante recursos de aporte tecnológico o que agradou
bastante a turma.
Outra questão foi pouco material de ‘Metodologia do Trabalho Científico’ gostaria de
mais materiais, pois o curso foi bem interessante. É necessário ficar atento pois alguns
cursos a distância se preocupam mais em ensinar a tecnologia do que o conteúdo que
é necessário para a temática do curso.
● Quanto às Avaliações (Figura 21):
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Figura 21: Questionário - Avaliações

Fonte: Cefor (2018).

Análise: Em algumas análises pontuais

alguns questionamentos

sobre o

desdobramento das notas e o aluno-docente não consegue ter um feedback com o
tutor ou professor, onde o mesmo relata que o feedback é mais importante do que a
própria nota.
Sobre a nota do encontro presencial se teve uma diferenciação dos alunos que
participaram não ficou explícito no enunciado da atividade que teria essa diferença de
peso dado a nota.
● Quanto aos Professores (Figura 22):
Figura 22: Questionário - Professores

Fonte: Cefor (2018).
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Análise: De acordo com relatos em questões anteriores a tutoria do curso não foi tão
ativa no curso, na questão dos feedbacks realizados ou contribuindo para o
aprendizado questão que foi insuficiente no curso. Isso não é uma questão pontual
encontramos diversas reclamações em cursos ofertados a distância.
● Quanto ao Curso (Figura 23):
Figura 23: Questionário - Curso

Fonte: Cefor (2018).

Análise: A comunicação foi um dos pontos mais apresentados na sugestão de
melhoria, cabe analisar se a quantidade de tutor ou professor por turma está
adequado, pois as mensagens não estavam sendo respondidas dificultando o
andamento do aluno em suas atividades tendo que buscar recursos através de
pesquisa na internet.
Muitos alunos sugeriram a possibilidade de um encontro presencial inicial para
fornecer explicações quanto ao uso da plataforma e orientações iniciais, pois estes
itens não ficaram claro para alguns alunos.
Alguns relatos sobre a questão do material didático, para os alunos foram poucos
materiais didáticos disponibilizados para o curso em relação a orientação de trabalho
de conclusão final, mais clareza na questão do enunciado das atividades ou vídeos
com exemplos da atividade proposta, muitos alunos ficaram com dúvidas e não eram
respondidas as dúvidas em tempo hábil.
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4.3. DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA ORIENTAÇÃO DE TCF
Neste item será descrito os resultados obtidos no objetivo específico “Levantar
desafios e potencialidades inerentes ao trabalho de orientação”.
Como forma de levantar desafios e potencialidade mediante ao processo de
orientação de TCF na sua prática foi analisado a atividade: “Momento presencial”.
Neste tópico foi necessário estabelecer um “Momento presencial” a fim de promover
a colaboração/cooperação em grupo, com isso levantar desafios e perceber possíveis
potencialidades e melhorias, por meio das ferramentas de apoio.
Para que atividade planejada obtivesse êxito foi criado um cronograma. Seguindo os
seguintes critérios das atividades executadas:
Atividade 1: Quebrar Gelo
Descrição: Momento em que cursistas e professores realizam apresentação pessoal
e a motivação para realização do curso.
Tempo: 08h30min até 09h00min ~ Duração: 30 minutos.
Atividade 2: Apresentação
Descrição: Apresentação da professora Isaura Alcina Martins Nobre acerca da
pesquisa, mapa conceitual e mental.
Tempo: 09h:00min até 09h:45min ~ Duração: 45 minutos.
Atividade 3: Divisão de Grupos
Descrição: Com dois grupos de professores distribuídos nas salas no primeiro
momento os cursistas são distribuídos em grupos. Com a dinâmica de distribuí-los em
números de 1 a 4 ou de 1 a 5, conforme quantidade de presentes.
Segundo momento - Formação de grupos de 5 a 6 alunos.
Tempo: 10h00min até 10h:10min ~Duração: 10 minutos.
Atividade 4: Construção de Mapa Mental
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Descrição: Primeiro momento - O professor-orientador da atividade retoma uma
explicação simples acerca do mapa mental - o que é, o que objetiva.
Segundo momento - O professor distribui para cada grupo, aleatoriamente, a cópia de
um dos três artigos científicos que foram trabalhados durante o curso. (material a ser
disponibilizado: artigo)
Terceiro momento - Os cursistas, em grupos, constroem um mapa mental do artigo.
(material a ser disponibilizado: folha, caneta)
Tempo: 10h10min até 11h:00min ~Duração: 50 minutos.
Atividade 5: Apresentação do Mapa Mental
Descrição: Primeiro momento - Os grupos fazem a apresentação do mapa mental
produzido.
Segundo momento - O professor estimula discussões, tais como: Ideia central do
artigo; Título evidencia os objetivos; Objetivos são coerentes, contextualizados e
foram alcançados?
Os resultados apresentados dialogam com o referencial teórico; As conclusões são
relevantes;
Tempo: 11h:00min até 12h:00min ~Duração: 60 minutos.
Atividade 6: FISHBOWL
Descrição: Fishbowl é um formato de discussão em grupo que promove o diálogo e a
troca de experiência entre os participantes da sessão e permite que todos tenham as
mesmas chances de opinar e expressar seus pontos de vista.
Como trabalhar neste Encontro Presencial?
Promove-se a formação de um círculo com cinco cadeiras no centro, em que quatro
voluntários se sentam e uma cadeira fica vazia.
Os demais participantes são observadores e ficam ao redor.
Só pode manifestar-se acerca dos temas propostos os voluntários que estão no
círculo. Para apresentar suas considerações, o observador precisa sentar-se na
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cadeira vazia e um outro levantar-se, já que sempre deverá haver uma cadeira vazia.
O professor-orientador da atividade promove a reflexão acerca dos temas:

1) Papel do orientador como um criador de possibilidades direcionamentos: o
orientando é apenas um executor dos interesses de pesquisa do orientador. Ideias
para

melhorar

o

processo

de

orientação.

2) Tecnologias como instrumentos de mediação no processo de orientação.
Direcionamentos: como as tecnologias ampliaram as possibilidades da orientação
além do tempo e do espaço físico, recomendações de tecnologias de apoio.

3) Ética na pesquisa direcionamentos: pressão por publicação (produtividade x
qualidade), necessidade de submeter uma pesquisa ao CEP, plágio e autoplágio.
Tempo: 12h:00min até 12h:40min ~Duração: 40 minutos.
Atividade 7: Encerramento
Descrição: O professor-orientador deve estimular que os alunos concluam as
atividades do curso, lembrando da data de encerramento.
Avaliação do docente – sistema acadêmico.
Avaliação do Curso.
Tempo: 12h:40min até 13h:00min ~Duração: 20 minutos.
Nessa proposta de atividade foi fazer com que o aluno-docente desenvolva o
aprendizado pela troca de experiências e pela prática, refletir sobre do papel do
professor orientador se colocando no lugar do orientando.
Propõe também a perceber as dificuldades enfrentadas e desafios a serem
superados, pensar se realmente está contribuindo de maneira positiva como
orientador, permitindo assim possibilidades a serem alcançadas por meio do estímulo
do orientador e ferramentas de aporte tecnológicos para trabalhos colaborativos
facilitando na orientação de trabalhos de conclusão final.
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Alarcão (2008) aponta como um aspecto difícil de ser ultrapassado pelos professores
o fato dos alunos terem dificuldade em ter uma postura reflexiva, dado o hábito de
reproduzir, imitar, o que o professor lhes transmite. Para a autora o professor deve:
“Criar, estruturar e dinamizar situações de aprendizagem e estimular a aprendizagem
e a autoconfiança nas capacidades individuais para aprender são competências que
o professor de hoje tem de desenvolver” (ALARCÃO, 2008, p.32).
O grande desafio para os professores vai ser ajudar a desenvolver nos
alunos, futuros cidadãos, a capacidade de trabalho autônomo e colaborativo,
mas também o espírito crítico. Mas cuidado! O espírito crítico não se
desenvolve através de monólogos expositivos. O desenvolvimento do espírito
crítico faz-se no diálogo, no confronto de ideias e de práticas, na capacidade
de se ouvir o outro, mas também de se ouvir a si próprio e de se autocriticar
(ALARCÃO, 2008, p.34).

Nos tempos atuais com a internet a todo momento munindo de informações e
facilidades para encontrar tudo pronto muitos professores não planejam suas aulas,
para não se dar o trabalho de pesquisar.
É necessário que o professor faça um planejamento de suas aulas para que
despertem o interesse nos alunos quanto a pesquisa. Os alunos percebem essa
defasagem no ensino e continua reproduzindo o que está sendo feito pelo professor
com isso se isolando cada vez mais na internet evitando assim desenvolver o espírito
crítico por meio de atividades colaborativas.
ALARCÃO (2008) nos chama a atenção para mudar essa realidade ultrapassada para
que o ensino-aprendizagem tome novos rumos assertivos para que o aluno sinta
capaz de produzir sem reproduzir conquistando sua autonomia.
A Ead nos permite estarmos conectados sendo colaborativos mesmo a distância
podendo ter até mais informação do que dentro de uma sala de aula, ser mais
investigativos nas pesquisas, utilizar materiais atualizados buscando ter um papel de
professor menos informador, pois informação temos na rede, mas o diferencial é ser
um orientador eficaz. De acordo com o professor e pesquisador Moran, Mattar (2014
):
[...] Educação a distância é como a educação presencial só que com algumas
variáveis como o desencontro físico do professor e do aluno, não estão na
mesma sala, mas podem estar conectados ao mesmo tempo. Essa
modalidade conta com um professor menos informador e mais orientador.
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Moran (2014) vai ao encontro com as percepções de ALARCÃO quando fala que o
professor precisa ser menos informador e mais orientador fazendo assim que o aluno
tenha um papel mais participativo no ensino-aprendizado podendo praticar mais em
seus projetos de estudos sendo mais autoconfiante para desenvolver as
competências que um professor precisa.
Durante a realização das atividades podemos perceber dificuldades inerentes à EaD
para ambas as partes onde devemos nos atentar para superar essas dificuldades,
buscando informações de como utilizar o ambiente virtual e uma dedicação maior para
aprender. (Figura 24)
Figura 24: Questionário - Ensino - Aprendizagem

Fonte: Cefor (2018).

Em análise do questionário final para avaliação do curso as respostas sobre o
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) destacando as dificuldades enfrentadas
pelos alunos-docentes quanto a falta de nivelamento da turma ao conhecimento das
ferramentas de aporte como tutorial ou vídeo apresentando a ferramenta. A fala de
Moran (2007) sustenta a análise do questionário.
Em pesquisa, Moran (2007) afirma que muitos cursos lecionados em Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA), são pura instrução programada. Moran (2007),
ressalva que: “são textos com atividades e avaliação com testes de múltipla escolha.
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Só os faz quem está muito motivado; mas são difíceis para a maioria, acostumados
ao olho no olho”, demonstrando assim que ainda é preciso novos estudos e
aperfeiçoamentos perante essa didática, para que dessa forma não torne o conteúdo
em algo maçante e desencorajador.
O professor orientador nesse caso deve incentivar e encorajar fazer que alunodocente busque materiais, informações além do que foi passado, pois irá refletir em
um aluno que anseie por investigar/pesquisar produzindo algo novo.
O professor deve refletir sobre sua orientação, pois dificuldades obstáculos e
percalços sempre encontraremos em nossa trajetória educacional, mas transformálas em atitudes que driblam esses problemas é para os que assumem o seu dever de
educador.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo analisar o processo educativo de alunos-docentes
quanto aos aspectos teóricos e metodológicos decorrentes da orientação de trabalhos
de conclusão, em especial, de cursos a distância, a partir da proposta metodológica
do curso “Formação de Orientadores de Trabalho de Conclusão Final em Cursos
EaD”, ofertado a distância pelo Cefor/Ifes.
Durante a realização das pesquisas foi observado que o curso a distância tem seus
problemas, mas analisando no contexto geral alguns problemas foram pontuais e
outros em geral de qualquer curso no ambiente Ead devido a limitação da didática
nesses espaços e até mesmo o próprio Moodle vem sofrendo diversas alterações
constantes para atender e adaptar as novas normas.
Por outro lado durante as atividades do curso pode-se perceber também a falta de
dedicação dos alunos-docentes efetivamente durante a realização das atividades, de
acordo com os requisitos do curso, onde o percentual de 51,4% se dedicou de forma
geral no curso.
Vimos também o quão é importante a presença mais virtual do professor quanto às
necessidades de comunicação desses alunos um feedback por parte do professor é
muito importante para o andamento e manutenção das atividades de orientação,
diminuindo então a distância transacional de acordo com Moore (2004).
Pois os resultados obtidos através do questionário de avaliação do curso são claros
que há muitas interferências a serem corrigidas no ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) tais como: feedback do professor, falta de clareza ou vídeo explicativo das
atividades e material com conteúdo defasado, mas também que esses obstáculos
foram superados de forma madura por alguns alunos-docentes buscando materiais
extra pela internet e etc.
Portanto a dedicação de ambas as partes no ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
é essencial para obter um resultado positivo tanto para o professor quanto para o
aluno evitando desgastes em decorrência da distância.
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