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Resumo: Proporcionar um ambiente acadêmico inovador, interessante e flexível, onde os 

estudantes sintam-se motivados e desafiados a participar e se posicionar além da implantação 

de recursos digitais que ampliam a adesão dos discentes ao ensino, são desafios para as 

Instituições Comunitárias de Ensino Superior (ICES), para o corpo docente e discente e 

requer investimentos em tecnologia, recursos técnicos e capacitações para os usuários. O 

presente estudo tem por objetivo analisar o processo de implantação de disciplinas híbridas 

em uma ICES, contemplando o percentual de 20% permitido pelo Ministério da Educação 

para cursos presenciais. A investigação utilizou o método indutivo, caracterizando-se como 

uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa, com dados coletados em 

relatórios do ambiente virtual de aprendizagem Moodle utilizado na ICES, no Sistema 

Especialista de Gestão Universitária (SEGUE) e em relato de professores que estão 

ministrando disciplinas híbridas. A ICES analisada tem um histórico de disciplinas 

semipresenciais desde 2012, as quais aconteciam com dois a três encontros presenciais por 

semestre e provas presenciais, as demais interações ocorriam via ambiente virtual Moodle. No 

segundo semestre de 2017, após investimentos institucionais na área tecnológica, intenso 

programa de capacitações docentes, com o investimento na aquisição de conteúdo digital e a 

implantação da modalidade híbrida, com 50% da carga horária presencial e 50% a distância, 

foi possível observar a maior adesão dos discentes às disciplinas e uma maior participação nas 

atividades online, além do relato de professores quanto à percepção de uma melhora na 

dinâmica das disciplinas que outrora funcionavam na modalidade “semipresencial”, citada 

anteriormente. Diante do exposto, conclui-se que com a mudança de perspectiva institucional, 

com os investimentos tecnológicos e de capacitação docente e discente, a instituição vem 

obtendo resultados positivos em termos de inovação no ensino, com a utilização de 

ferramentas tecnológicas que ampliam a adesão dos discentes às disciplinas e estimulam a 

leitura, a pesquisa e o debate em sala de aula. Verifica-se também que em função desse 

movimento institucional e da aceitação dos discentes às novas tecnologias e metodologias, 

muitos docentes tem manifestado interesse em produzir conteúdo digital para as suas 

disciplinas: vídeo aula, publicações, questionários, entre outros. Observa-se que a mudança de 

paradigma da ICES proporcionou uma oxigenação na cultura acadêmica e novos desafios são 

propostos pelos próprios envolvidos no projeto. 
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A tecnologia na educação é cada vez mais presente por proporcionar um ambiente 

acadêmico inovador, interessante e flexível, onde os estudantes sintam-se motivados e 

desafiados a participar e se posicionar. Observa-se que a implantação de recursos digitais que 

ampliam a adesão dos discentes ao ensino, são desafios para as Instituições Comunitárias de 

Ensino Superior (ICES), para o corpo docente e discente e requer investimentos em 

tecnologia, recursos técnicos e capacitações para os usuários. 

Nesse contexto abre-se o espaço para a discussão de um ensino voltado à articulação 

de saberes, à multidisciplinaridade, aos processos formais e informais de aprendizagem. 

Verifica-se que o aspecto híbrido está imbricado na educação nas mais diversas 

possibilidades, porém no presente projeto abordaremos o ensino híbrido sob o enfoque 

metodológico que envolve o ensino presencial e online, onde por meio de recursos 

tecnológicos, desafios e projetos, as aulas tornam-se mais dinâmicas, flexíveis e a 

aprendizagem mais colaborativa, respeitando o tempo de aprendizagem de cada sujeito. 

Diante do exposto, o presente estudo justifica-se pela evidente necessidade do uso da 

tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem na atualidade, onde a inovação nas 

interações, materiais didáticos e utilização de recursos tecnológicos é uma demanda cada dia 

mais presente, principalmente no que tange a educação a distância e o ensino híbrido. 

A questão norteadora deste estudo é analisar como a utilização das tecnologias 

educacionais influenciaram no processo de implantação do ensino híbrido numa Instituição 

Comunitária de Ensino Superior da região da Campanha. 

A hipótese a ser trabalhada versa sobre as tecnologias educacionais serem capaz de 

potencializar o aprendizado tornando-se um fator importante para a formação discente, 

principalmente na implantação do ensino híbrido.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

O presente estudo tem por objetivo analisar como as tecnologias educacionais 

influenciaram no processo de ensino e aprendizagem em uma Instituição Comunitária de 

Ensino Superior da Região da Campanha, com foco no processo de implantação de disciplinas 

híbridas contemplando o percentual de 20% permitido pelo Ministério da Educação para 

cursos presenciais, conforme Portaria Ministerial Nº 1.134, de 10 de Outubro de 2016. 

 

Objetivos Específicos 



1. Conhecer as plataformas, tecnologias educacionais, recursos e ferramentas digitais 

utilizadas na implantação de disciplinas híbridas na Instituição Comunitária de Ensino 

Superior (ICES) analisada. 

2. Analisar o impacto da utilização das tecnologias educacionais para a formação 

discente nas disciplinas híbridas da ICES. 

3. Identificar a percepção dos docentes, ministrantes das disciplinas institucionais 

híbridas, sobre a utilização das tecnologias educacionais no processo de ensino-

aprendizagem. 

4. Verificar se a ICES fomenta e investe em inovação das tecnologias educacionais, 

plataforma virtual, ferramentas educacionais e elaboração de materiais didáticos 

digitais aplicando o conhecimento produzido na instituição para o desenvolvimento de 

tais produtos. 

 

Fundamentação teórica 

 

Conforme Moran (2015, p.28) vivemos em uma sociedade em construção, 

contraditória e em constantes mudanças, convivemos com indivíduos em “estágios desiguais 

de evolução cognitiva, emocional e moral”, assim o ambiente educacional é o reflexo da 

sociedade imperfeita e híbrida, no sentido de contraditória, pelas dificuldades sócio 

emocionais que carecem serem trabalhadas e desenvolvidas visando formar indivíduos 

competentes nos aspectos científicos, éticos, sociais e humanos. 

Gerar significado no aprendizado, de acordo com Goodson (2007) é “ver a 

aprendizagem como algo ligado à história de vida, é entender que ela está situada em um 

contexto, e que também tem história”, o aluno passa a ser protagonista no processo de 

aprendizagem, nessa busca por uma aprendizagem significativa, ampla e desafiadora. 

O presente estudo trabalha com o conceito de ensino híbrido no sentido do uso das 

tecnologias digitais, da combinação de entre ensino presencial e online:  

 

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno 

aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum 

elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do 

estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora 
de sua residência. (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013). 

  

Com esse modelo de ensino, é possível planejar atividades que respeitam ritmos 

distintos com possibilidade real de acompanhamento individual do desempenho dos 

acadêmicos por meio de recursos tecnológicos que mapeiam e monitoram o desenvolvimento 



das atividades. (SIEMENS, 2005).  Tais recursos apresentam alto grau de confiabilidade e 

permitem que o docente desenvolva estratégias diferenciadas visando um melhor desempenho 

da turma e uma melhor qualidade no ensino. 

Vídeo aulas, games, projetos, sala de aula invertida e desafios passam a fazer parte do 

processo educacional, tendo na comunicação um estímulo para o desenvolvimento de um 

clima de incentivo, confiança e colaboração entre pares. “Se as pessoas são aceitas e 

consideradas, tendem a desenvolver uma atitude de mais consideração em relação a si 

mesmas” (ROGERS, 1992, p. 65). Fatores que impactam nas questões motivacionais e 

consequentemente aumentam o envolvimento no processo de aprendizagem. 

Para Senge (2010): “Aprender é se tornar capaz de fazer o que antes não 

conseguíamos”, num processo ativo e contínuo. Nesse contexto de implantação do ensino 

híbrido, o ambiente organizacional e educacional passa por transformação, incluindo o corpo 

docente que precisa ser capacitado e encontrar afinidade com a nova proposta metodológica, 

sendo esse um significativo desafio.  

A ICES analisada tem um histórico de disciplinas semipresenciais e passa por 

investimentos na área tecnológica, aquisição de conteúdo digital e intenso programa de 

capacitação docente para a implantação de disciplinas na modalidade híbrida, com 50% da 

carga horária presencial e 50% a distância, o que configura uma mudança planejada e gradual, 

seguindo a tendência da busca por modelos pedagógicos inovadores e tornando a 

aprendizagem significativa na vida dos estudantes por meio da reelaboração das diversas 

experiências. (BRUNER, 2001). 

 

Metodologia 

 

A investigação utiliza o método indutivo, caracterizando-se como uma pesquisa 

descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa, com dados coletados em relatórios do 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle, no Sistema Especialista de Gestão Universitária – 

SEGUE, utilizados na ICES, documentos, fontes bibliográficas, entrevistas e questionários 

estruturados. 

A população e amostra corresponde a docentes de disciplinas institucionais híbridas de 

uma Instituição Comunitária de Ensino Superior da Região da Campanha.  

 

Resultados 

 



A ICES analisada utiliza a plataforma Moodle, na versão 3.1 para toda a instituição, a 

plataforma Blackboard do Grupo Somos Educação para o curso de Direito, biblioteca digital 

de três editoras e a ferramenta de conteúdos digitais Sagah, disponível para todas as 

disciplinas híbridas ou presenciais, importante salientar que o conteúdo digital foi contratado 

com objetivo de contribuir no processo de ensino-aprendizagem das disciplinas híbridas. Aqui 

abordaremos assuntos relacionados ao Moodle e ferramenta. 

A instituição tem um histórico de disciplinas semipresenciais desde 2012, as quais 

aconteciam com dois a três encontros presenciais por semestre e provas presenciais, as demais 

interações ocorriam via ambiente virtual Moodle. No segundo semestre de 2017, após 

investimentos institucionais na área tecnológica, atualização da versão da plataforma Moodle, 

intenso programa de capacitações docentes, com o investimento na aquisição de 

equipamentos tecnológicos, entre eles os chromebooks, aquisição de conteúdo digital e a 

implantação da modalidade híbrida, com 50% da carga horária presencial e 50% a distância, 

foi possível observar a maior adesão dos discentes às disciplinas e uma maior participação nas 

atividades online. 

No ano de 2017, as disciplinas semipresenciais no modelo acima mencionado 

totalizavam oito disciplinas – turmas. A implantação da disciplinas híbridas ocorreu no 

primeiro semestre de 2018, na sede e nos campi da Instituição, totalizando 235 turmas com 

disciplinas híbridas. 

Neste estudo vamos analisar as disciplinas institucionais híbridas da sede, localizada 

em Bagé/RS para que os dados gerados na pesquisa sejam de maior confiabilidade 

considerando que a pesquisa foi aplicada com os docentes que estão ministrando as 

disciplinas institucionais híbridas e que atuavam no modelo semipresencial mencionado 

anteriormente por entendermos que eles tem condições de avaliar as mudanças com base na 

vivência dos dois modelos. 

No campus Bagé, o total de turmas híbridas no primeiro semestre de 2018 foi de 146, 

com 3.380 usuários (alunos), nesse total estão incluídas as disciplinas Institucionais 

Antropologia, Filosofia, Língua Portuguesa, Metodologia da Pesquisa e Sociologia, foco desta 

pesquisa. 

O resultado apurado no Sistema Especialista de Gestão Universitária – SEGUE, 

quanto ao percentual de aprovação nessas disciplinas, desde o primeiro semestre de 2017 até o 

final do primeiro semestre de 2018, é apresentado a seguir: 

 

Tabela 1 - Antropologia 

SEMESTRE PERCENTUAL DE APROVAÇÃO 



Fonte: As autoras, adaptado do Segue, 2018. 

 

Tabela 2 - Antropologia 

 

Fonte: As autoras, adaptado do Segue, 2018. 

  

Aumento no percentual de aprovação da disciplina de Antropologia, comparando 

2017/1 com 2018/1: 30,48%. Dados extraídos do Sistema Especialista de Gestão Universitária 

– SEGUE. 

 

Tabela 3 - Filosofia 

SEMESTRE PERCENTUAL DE APROVAÇÃO 

2018/1 96,55% 

2017/2 89,31% 

2017/1 82% 

Fonte: As autoras, adaptado do Segue, 2018. 

 

Tabela 4 - Filosofia 

 

Fonte: As autoras, adaptado do Segue, 2018. 
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Aumento no percentual de aprovação da disciplina de Filosofia, comparando 2017/1 

com 2018/1: 14,55%. Dados extraídos do Sistema Especialista de Gestão Universitária – 

SEGUE. 

 

Tabela 5 - Língua portuguesa 

SEMESTRE PERCENTUAL DE APROVAÇÃO 

2018/1 92,74% 

2017/2 83,10% 

2017/1 85,50% 

Fonte: As autoras, adaptado do Segue, 2018. 
 

Tabela 6 – Língua Portuguesa 

 

Fonte: As autoras, adaptado do Segue, 2018. 
 

Aumento no percentual de aprovação da disciplina de Língua Portuguesa, comparando 

2017/1 com 2018/1: 7,24%. Dados extraídos do Sistema Especialista de Gestão Universitária 

– SEGUE. 

 

Tabela 7 - Metodologia da pesquisa 

SEMESTRE PERCENTUAL DE APROVAÇÃO 

2018/1 91,30% 

2017/2 78% 

2017/1 68,39% 

Fonte: As autoras, adaptado do Segue, 2018. 

 

Tabela 8 – Metodologia de pesquisa 
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Aumento no percentual de aprovação da disciplina de Metodologia da Pesquisa, 

comparando 2017/1 com 2018/1: 22,91%. Dados extraídos do Sistema Especialista de Gestão 

Universitária – SEGUE. 

 

Tabela 9 - Sociologia 

SEMESTRE PERCENTUAL DE APROVAÇÃO 

2018/1 90,84% 

2017/2 88,43% 

2017/1 75% 

Fonte: As autoras, adaptado do Segue, 2018. 
 

Tabela 10 – Sociologia 

 
Fonte: As autoras, adaptado do Segue, 2018. 

 

Aumento no percentual de aprovação da disciplina de Sociologia, comparando 2017/1 

com 2018/1: 15,84%. Dados extraídos do Sistema Especialista de Gestão Universitária – 

SEGUE. 

Ao verificar o percentual de aprovação nas disciplinas mencionadas, observa-se que 

em todas elas houve um crescimento no percentual de aprovação, em média 18,20%, em 

comparação com semestres anteriores quando as disciplinas Institucionais ocorriam com três 

encontros presenciais semestrais e provas presenciais enquanto o restante da disciplina 

acontecia via Moodle. Ao verificar os relatórios do ambiente virtual de aprendizagem, foi 
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possível detectar que a frequência e a participação dos acadêmicos nas disciplinas foi superior 

aos outros semestres, o que leva a crer que o modelo híbrido com 50% das aulas presenciais e 

a utilização do material didático digital proporcionou um envolvimento maior do discente 

com a disciplina, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, o que se reflete no 

desempenho acadêmico. 

Observa-se que no segundo semestre de 2017 houve um discreto aumento no índice de 

aprovação na maioria das disciplinas, somente Língua Portuguesa apresentou pequena 

diminuição no percentual de aprovação, nesse semestre ainda não havia implantação das 

disciplinas híbridas mas é possível atribuir parte desses resultados a uma atitude gerencial 

efetiva com controle dos acessos dos alunos ao ambiente virtual de aprendizagem por meio de 

relatórios semanais, contato frequente do Núcleo de Ensino à Distância (NEAD) com os 

coordenadores de curso ressaltando a importância do aluno acessar a disciplina, envio de e-

mail quinzenal aos alunos que estavam sem acessar a disciplina no Moodle e controle mais 

rigoroso da frequência nos encontros presenciais. 

No segundo semestre de 2017 houve também a atualização da versão do Moodle, a 

Instituição passou a utilizar uma versão com layout moderno, mais amigável e intuitiva. Nessa 

transição os acadêmicos da Instituição foram treinados quanto a utilização, assim como o 

corpo docente passou por capacitações para utilização da nova versão do Moodle e 

capacitação em Metodologias Ativas, atualmente a ICES conta com formação continuada e 

suporte aos professores e alunos de forma ágil e eficiente através do Núcleo de Ensino à 

Distância - NEAD. 

Na segunda etapa da pesquisa, houve a aplicação de questionário aos docentes das 

disciplinas institucionais híbridas aqui analisadas e que acompanharam os dois modelos 

pedagógicos: Antropologia, Filosofia, Língua Portuguesa, Metodologia da Pesquisa e 

Sociologia. 

Questionados sobre o modelo de disciplinas híbridas ter apresentado maior eficácia 

para a dinâmica da disciplina em relação ao modelo semipresencial, 80% dos professores se 

manifestaram de forma positiva considerando que o modelo híbrido tornou possível 

disponibilizar o conteúdo teórico no ambiente virtual e debater em sala de aula, aumentando o 

envolvimento dos acadêmicos na parte online, nos debates e trabalhos propostos tendo como 

consequência melhores resultados qualitativos em comparação ao modelo anterior. 

Quanto ao conteúdo educacional digital disponibilizado pela ICES e a atualização da 

versão do Moodle terem contribuído para aumentar o interesse dos alunos na utilização do 

ambiente virtual de aprendizagem, 100% dos docentes avaliaram como fatores importantes 

para os resultados obtidos, além de salientarem a qualidade do conteúdo digital e a 



interatividade como um atrativo aos acadêmicos. A facilidade de acesso ao Moodle e ao 

conteúdo através de smartphones, computadores e dos chromebooks, disponibilizados pela 

ICES para utilização em sala de aula, também foi avaliada como determinante para o 

desempenho. 

Os docentes afirmaram que as aulas semanais contribuíram para aumentar a 

participação, a adesão e o desempenho dos alunos nas disciplinas pela proximidade entre 

acadêmico e professor, utilizando-se o modelo da sala de aula invertida, ou seja, preparação 

teórica prévia e aplicação do conhecimento em sala de aula através de projetos, discussões e 

outras estratégias, respeitando assim o tempo de aprendizagem dos indivíduos e investindo no 

aprendizado colaborativo. 

Ao questionamento de que outros recursos digitais foram utilizados no ambiente 

virtual da disciplina com o objetivo de estimular a aprendizagem, além do conteúdo 

educacional digital disponibilizado pela ICES, os docentes mencionaram a utilização dos 

seguintes recursos: artigos científicos, questionários reflexivos, mídias digitais, matérias de 

revistas de informação, livros digitais, filmes, vídeos, exercícios no formato e múltipla 

escolha, exercícios no formato de resenha, materiais e conteúdos atuais despertando o 

processo de debate. 

 

Considerações finais 

  

Diante do exposto, conclui-se que com a mudança de perspectiva institucional, com os 

investimentos tecnológicos e de capacitação docente e discente, a instituição vem obtendo 

resultados positivos em termos de inovação no ensino, com a utilização de ferramentas 

tecnológicas que ampliam a adesão dos discentes às disciplinas e estimulam a leitura, a 

pesquisa e o debate em sala de aula.  

Os resultados obtidos apontam que a utilização de tecnologias educacionais 

influenciaram de forma positiva no processo de implantação das disciplinas híbridas, 

considerando a análise da avaliação dos docentes que atuaram nos dois modelos com as 

mesmas disciplinas, e impactaram na formação discente ao proporcionar um ambiente 

inovador, interativo, com respeito ao tempo de cada um e principalmente ao incentivar o 

protagonismo do acadêmico no seu processo de aprendizagem. 

Observa-se que a mudança de paradigma da ICES proporcionou uma oxigenação na 

cultura acadêmica e novos desafios são propostos pelos próprios envolvidos no projeto. 

Diante da percepção positiva dos docentes em relação ao novo modelo implantado e em 

decorrência da aceitação dos discentes às novas tecnologias e metodologias, muitos docentes 



tem manifestado interesse em produzir conteúdo digital para as suas disciplinas, como por 

exemplo a gravação de vídeo aulas, publicação de material didático e publicações com o 

resultado dos trabalhos acadêmicos. Verifica-se que já existem projetos em andamento e que 

para viabilizá-los haverá o envolvimento de vários cursos e áreas da ICES promovendo uma 

rede colaborativa multidisciplinar. 

Identifica-se como possibilidade de continuidade da pesquisa aqui apresentada, 

analisar o impacto observado pelos docentes das disciplinas presenciais que passaram a ser 

híbridas. 
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