
 

FORMAS DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
 

Em relação aos resultados da Avaliação foram tomadas as seguintes medidas: 

 

1. Quanto aos professores: 

 

1.1 Quando o professor/tutor foi mal avaliado em uma turma e bem avaliado nas 

demais.  

A Coordenação do NED, discutiu com o coordenador do curso onde o tutor obteve 

avaliação insatisfatória para levantar quais as possíveis causas e após, reuniu-se com 

cada professor individualmente e estabeleceu-se estratégias conjuntas para solucionar o 

problema. 

1.2 Quando o professor/tutor foi mal avaliado em mais de uma turma 

O professor foi convidado a participar de um novo treinamento e o trabalho do 

professor/tutor passou a ser acompanhado pelo coordenador do curso e pela 

coordenação do NED. 

 

2. Ações de melhorias no material disponibilizado virtualmente aos alunos: 

Deve-se ressaltar que as alterações no material do ensino a distância são 

elaboradas de forma demorada iniciando-se um trabalho em um semestre para ficar 

pronto no outro, porque tudo exige um tempo de criação e outro para a implementação. 

De acordo com as sinalizações dos alunos e discussão dos resultados pela CPA 

com NDE dos cursos e o Núcleo de EaD, o NED implementou a “Barra de Progresso” no 

material on line, de modo que o estudante passou a ter controle visual do seu progresso 

na Lição e o sistema posiciona sempre na última página visitada. Também permitiu a 

navegação retroativa. Além disso, incrementou-se um programa de “Tutoria 

Motivacional”. 

Implementou, em 2017, a “Trilha de aprendizagem” que estabelece uma 

orientação para que o estudante, em um primeiro momento, construa os conhecimentos 

dentro de uma sequência lógica adequada, sem que passos importantes para a 

compreensão sejam deixados em benefício de outros. Passado esse momento, o 

estudante pode rever os conteúdos seguindo uma trilha própria que desejar. 



Em 2018, com as disciplina totalmente a distância que foram incorporadas nos 

cursos presenciais, para melhor incentivar o aluno e auxiliá-lo no processo ensino-

aprendizagem foram desenvolvidos: o “Projeto MidiaBox” para instrumentalizar as aulas 

no AVA Moodle, possibilitando o acesso ao conteúdo da aula por meio de elementos de 

multimídia concisos e de rápida visualização; o “Vídeo de apresentação” que faz a 

apresentação do conteúdo que será trabalhado na aula; o “Infográfico” que resume as 

ideias, conceitos e informações apresentadas na aula na forma de um diagrama gráfico; 

o “ Mapa Mental” que conecta os conceitos e informações apresentados na aula na forma 

de um diagrama lógico e organizado; o “Quiz” que é um questionário de perguntas e 

respostas rápidas, com o objetivo de levantar o conhecimento prévio do aluno acerca das 

informações apresentadas nos elementos da MidiaBox e estimulá-lo a complementar 

suas informações por meio de feedbacks direcionados ao conteúdo da aula. 

Atualmente, além dos elementos da MidiaBox, o aluno tem: o “e-book”, um livro 

eletrônico com todo o conteúdo da aula na forma de um texto dialógico, com ilustrações, 

que pode ser aberto em qualquer dispositivo móvel; o “ChatBot DONAA” (Dispositivo 

Online de Apoio Acadêmico) que é um “robot de conversação”. 

 

3. Melhorias ocorridas na infraestrutura física do NED  

A partir de 2017 as instalações do Núcleo de Educação a Distância (NED) foram 

ampliadas.  

Hoje o NED se encontra em uma sala dividida em dois ambientes: coordenação; 

produção de materiais didáticos e gestão de disciplinas no AVA, tendo ainda uma mesa 

para discussão conjunta sobre as melhorias a serem implantadas. 

Foi criada a Sala Maker, um espaço sem formalidades ambientado nos conceitos 

do tipo “na prática é que se aprende”; “espaço para colocar a mão na massa”; “espaço de 

construção de conhecimentos e experiências”. É um espaço informal caracterizados por 

“Puffs”, “Banquetas”, “Quadro de blindex” para descrição de projetos e/ou uso de Postits, 

equipada com computadores, tablets e equipamentos de projeção e gravação de áudios. 

Esse tipo de espaço tem como objetivo dar liberdade para que o estudante libere 

seu espírito inventivo, criativo e de aprendizado coletivo, colocando suas ideias sem 

receios em discussão entre seus pares. 


