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PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES A 
DISTÂNCIA: UMA RENOVAÇÃO PEDAGÓGICA DA FURB 

Andrade Rebelo, Raquel; Andrade Rebelo, Rosana. FURB.   
 

Resumo 
Este artigo tem por objetivo apresentar o procedimento metodológico do curso 
Planejamento e Organização de Atividades à Distância/POAD /FURB, oferecido pela 
instituição na formação continuada, buscando: a) compreender o seu planejamento e 
organização na perspectiva de uma renovação pedagógica; b) analisar a participação 
dos docentes no período de 2009;2011-2015; c) demonstrar o grau de satisfação dos 
docentes que participaram da formação no ano de 2011. Encaminha a reflexão do 
planejamento diferenciado da EAD pois possui propostas específicas à sua metodologia 
e prática pedagógica e da necessidade de formação docente para a modalidade de 
ensino a distância. 
 
Introdução 
Preocupando-se com a qualidade das disciplinas semipresenciais e de cursos a 

distância oferecidos pela instituição, a Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

disponibiliza para os docentes na sua Formação Institucional o curso Planejamento e 

Organização de Atividades a Distância/POAD. Este curso de formação continuada 

permite que o docente de diversas áreas das ciências, renove sua prática pedagógica 

na construção do conhecimento e na interação com o estudante, por meio da 

utilização de mídias síncronas ou assíncronas, capacitando-se para desenvolver 

disciplinas semipresenciais e cursos a distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA2). Mesmo adotando a modalidade de ensino presencial na formação inicial e 

continuada, a instituição tem como objetivo desenvolver a cultura tecnológica, criando 

espaços e um ambiente para o desenvolvimento de programas de educação a 

distância, baseados na utilização da Internet. Atualmente possui disciplinas nos 

diversos cursos de graduação, disciplina de especialização (lato sensu) e cursos de 

curta duração ofertados a distância. A Normatização da EAD na FURB é instituída pela 

Resolução nº 07/2010, com bases legais da EAD estabelecidas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394/96), pelos decretos n° 2494/1998 e n° 

2561/1998 e pela Portaria Ministerial n° 301/1998. Em 2001, o Conselho Nacional de 

Educação estabeleceu as normas de EAD para a pós-graduação lato e stricto sensu, 

regulamentado em 2005. Em 2005, o Decreto n° 5622 regulamentou o Art.80 da Lei nº 

9394/96. O ensino a distância da FURB parte do princípio da construção social, da 

interação e da autonomia do estudante. Portanto, caracteriza-se pela modalidade de 

ensino diferenciado, permitindo ampliar o acesso à educação por meio de atividades 

planejadas, com definição das estratégias educativas adequadas a essa modalidade, 

baseando-se na utilização da Tecnologia de Comunicação Digital (TCD), possibilitando 

cursos e disciplinas semipresenciais e totalmente a distância, com recursos disponíveis 

para estabelecer a interação, o acompanhamento e o atendimento ao estudante de 
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forma a promover o desenvolvimento cognitivo e social. Para Moran (2012) ensino a 

distância refere-se a alguém que ensina a distância, mas a função docente é 

importante em todos os momentos, presencial, semipresencial ou virtual, torna-se 

evidente que o papel do docente é importante na criação de atividades de 

aprendizagem online, para isso, é necessário que se atualize e adquira conhecimento 

tecnológico e pedagógico para tornar viável a construção de novos conhecimentos que 

formarão seus estudantes para a vida futura. Essa preocupação com a preparação dos 

docentes e dos materiais para uma disciplina na modalidade a distância permeiam um 

ambiente virtual de aprendizagem, um ambiente de aprendizagem consistente para 

realizar disciplinas, cursos ou programas baseados na utilização da internet, exigindo 

conhecimento teórico e prático. Para Lazilha (2011, p. 14) esses ambientes virtuais 

permitem: 
 

[...] o gerenciamento de cursos on-line por meio de um conjunto amplo de recursos que 

incluem desde a publicação e disponibilização de conteúdos, ferramentas de 

comunicação síncrona e assíncrona, construção de textos colaborativos e ferramentas de 

avaliação. Permitem ainda o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

alunos durante o curso por meio de relatórios que apontam o número de sucessos, 

recursos acessados pelos alunos e seu boletim de notas. 

As tecnologias são apenas o meio de viabilizar novas estratégias pedagógicas. É 

importante que o docente diante das novas tecnologias aprenda, conheça, crie novas 

práticas de ensino e aprendizagem. Para Nóvoa (2009) a construção de novas 

pedagogias e métodos de trabalho com a utilização da tecnologia nos remete a 

urgência de assegurar a aprendizagem docente e o seu desenvolvimento profissional.  

O autor dá um novo enfoque à profissão docente destacando a pessoalidade do 

professor na sua profissionalidade enumerando importantes disposições: o 

conhecimento, a cultura profissional, ao tato pedagógico, ao trabalho em equipe e ao 

compromisso social.Essas disposições ou competências são essenciais, mas Nóvoa 

(2009) aponta que na formação e atuação do professor é necessário o exercício da 

reflexão da ação, que permite transformar a prática em conhecimento. Essa reflexão-

ação-reflexão se faz necessária para a construção e elaboração de novos 

procedimentos, uma nova ação didático-pedagógica para atuar nas diferentes 

modalidades de ensino, presencial ou a distância. O docente na EAD poderá exercer 

funções distintas, ele poderá atuar como o professor-autor ou professor-tutor, que são 

funções docentes específicas nas atividades a distância por meio do AVA. O professor-

autor é responsável pela produção do material didático de uma determinada disciplina 

ou curso a distância, deverá ter sólida formação epistemológica e conhecer a proposta 

pedagógica do ensino para estabelecer relações a sua disciplina e às demais disciplinas. 

É também fundamental o papel do professor-tutor na EAD, pois a ele cabe tarefas 

como: mediar, auxiliar o estudante com o conteúdo da disciplina, amparar além das 

questões acadêmicas, pedagógicas, administrativas e burocráticas. O tutor precisa ser 

dialógico, criativo e interativo, saber se comunicar e trabalhar em equipe, ter formação 

acadêmica, domínio da informática, visão crítica e global e responsabilidade, e 

principalmente acreditar na EAD, desta forma contribuindo na garantia da qualidade 

no ensino a distância. Observa-se que a interatividade e os fluxos de comunicação 

entre professor e estudante deve ser premissas cada vez mais valorizados, sendo que o 
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compromisso do professor diante do seu estudante é de fundamental importância 

para possibilitar a aprendizagem. 

 

Procedimento Metodológico da pesquisa 
Nesta pesquisa, temos como objetivos: a) compreender o planejamento e organização 

do POAD na perspectiva de uma renovação pedagógica; b) analisar a participação dos 

docentes no período de 2009;2011-2015; c) demonstrar o grau de satisfação dos 

docentes que participaram da formação no ano de 2011. Os dados coletados para essa 

pesquisa foram obtidos por meio de documentos da Divisão de Modalidades de 

Ensino, pela Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP) e pelo AVA2 que 

mantém arquivado todos os cursos POAD de 2009;2011 a 2015. O POAD, foi criado em 

2009 na modalidade a distância pela Divisão de Modalidade de Ensino (DME) da 

Universidade Regional de Blumenau/FURB. Esse curso foi construído na plataforma 

Moodle, um novo ambiente virtual de aprendizagem intitulado AVA2, com o objetivo 

de capacitar para a proposição de atividades a distância em disciplinas semipresenciais 

e cursos a distância, contemplando aspectos de sua organização e o planejamento em 

educação a distância. Desde 2005 a 2008 a FURB já oferecia um curso similar intitulado 

Organização do Trabalho Pedagógico (OTP) mediado pelo AVA1 - FURB, mas devido as 

constantes mudanças e desafios na modalidade de ensino a distância o curso ao longo 

dos anos sofreu alterações para atender as sugestões trazidas pelos professores por 

meio das avaliações e pelas novas competências a serem desenvolvidos na formação 

docente. O curso teve alteração na carga horária de 18 horas passou a ser de 20 horas 

e apenas no ano de 2011 a carga horária foi de 30 horas, implicando desta forma na 

criação de mais uma unidade. Iniciamos apresentando o AVA2, a página de acesso, o 

cronograma de atividades  e as atividades que deverão ser elaboradas pelos alunos.  

Abaixo na Figura 1 refere-se a primeira página de acesso ao AVA 2, onde o professor 

acessa a ferramenta através de um login e senha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 1 Página de acesso ao AVA 2 
 

O curso é ofertado para os docentes da instituição com o objetivo de prepará-lo na 

produção e construção do conteúdo, tornando-se autor do projeto. A duração deste é 

de 20 horas realizado a distância, com dois encontros presenciais, desta forma, 

vivenciando o processo de aprendizagem na modalidade a distância. A aprovação na 

formação decorre da participação/realização de todas as atividades, correspondendo a 

100% de frequência, incluindo o encontro presencial e as atividades a distância. Na 

figura 2 abaixo apresenta ao usuário, o cronograma e as atividades que deverão ser 

realizadas dentro de cada Unidade. 
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Figura 2. AVA 2 – Programação do curso 

 

O curso possui 4 unidades de ensino com 9 aulas, que apresentam a seguinte estrutura 

em cada uma delas: 

- Objetivos: apresenta uma questão norteadora para estudo e atividades. 

- Contextualização: aborda alguns conceitos importantes e contextualiza a unidade. 

- Material de leitura: disponibiliza textos que devem ser lidos obrigatoriamente, pois 

apresentam conceitos e discussões importantes. 

- Material complementar: disponibiliza textos para o aprofundamento de algumas 

questões abordadas na unidade. 

- Atividades: relaciona-se com o desafio apresentado e propõem a elaboração de um 

trabalho para ser entregue. 

- Exercícios de passagem: compõem-se de questões objetivas sobre os textos 

disponibilizados no item Material de leitura. 

Na figura 3 é apresentado o layout da unidade 4, onde é proposto ao docente o 

projeto de um curso ou disciplina a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 3. Etapas para a realização de um projeto de disciplina a distância 

Ao término do curso o professor poderá submeter o seu projeto para aprovação e 

estabelecer um Contrato de Produção de Material Didático entre o docente e a 

Universidade Regional de Blumenau - FURB. A tabela 1 abaixo apresenta a Tabela de 
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Contingência segundo a distribuição percentual do número de participantes por 

unidades e período, distribuídos da seguinte forma. 
 

Tabela 1. Tabela de Contingência segundo percentual do número de participantes por Unidade e Ano na 
Formação POAD-FURB - 2009; 2011-2015 
 

UNIDADE/ANO 2009 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

CCEAL 0,00 4,26 2,13 5,32 4,26 0,00 15,96 

CCEN 0,00 3,19 2,13 2,13 3,19 1,06 11,70 

CCHC 1,06 3,19 2,13 4,26 6,38 0,00 17,02 

CCS 5,32 8,51 6,38 0,00 1,06 1,06 22,34 

CCSA 0,00 2,13 2,13 4,26 4,26 1,06 13,83 

CCJ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 2,13 3,19 

CCT 0,00 2,13 0,00 1,06 0,00 2,13 5,32 

ETEVI 0,00 1,06 2,13 0,00 0,00 0,00 3,19 

DPG 0,00 2,13 1,06 3,19 1,06 0,00 7,45 

TOTAL 6,38 26,60 18,09 20,21 21,28 7,45 100,00 

 

O Figura 4 apresenta o comparativo por Unidade e Ano dos participantes de curso, 

mostrando em destaque o Centro da Ciências da Saúde com maior número de 

participantes, 22,34%, em seguida o Centro de Ciências Humanas e da Comunicação 

com 17,02%, o Centro da Educação, Artes e Letras com 15,96%, o Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas com 13,83% e com 11,70% o Centro de Ciências Exatas e Naturais.  As 

Unidades que tiveram a menor participação durante este período foi Centro de 

Ciências Jurídicas e a Escola de Ensino Médio do Vale do Itajaí, com 3,95%. Percebe-se 

também que no período de 2011 tivemos a maior número de participantes e por esse 

motivo vamos analisar a pesquisa de satisfação realizada quanto ao curso conforme é 

mostrado na Tabela 2. 

    Figura 4. Percentual de participantes por Unidade/FURB 2009; 2011-2015. 
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Tabela 2. Distribuição do número de participantes quanto ao grau de satisfação por Unidade na 
Formação POAD-FURB – 2011. Fonte: DME – FURB, 2012 
 

Unidade Número de participantes Percentual 

(%) 

CCEAL: Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras 3 8.57 

CCEN: Centro de Ciências Exatas e Naturais 3 8.57 

CCHC: Centro de Ciências Humanas e da Comunicação 4 11.43 

CCS: Centro de Ciências da Saúde 9 25.72 

CCSA: Centro de Ciências Sociais Aplicadas 12 34.29 

CCT: Centro de Ciências Tecnológicas 2 5.71 

DPG: Divisão de Pós-Graduação 2 5.71 

TOTAL 35 100 
 

Destes 35 participantes, 25 concluíram o curso e destes 21 responderam ao 

questionário, o que indicou os seguintes aspectos: a aprendizagem foi significativa 

para a maioria dos participantes (52% concordam totalmente, 48% parcialmente); a 

maioria participou motivada (58% concordam totalmente, 42% parcialmente); a 

linguagem utilizada foi favorável à compreensão da maioria dos participantes (67% 

concordam totalmente, 29% parcialmente); o conteúdo trabalhado estava adequado 

(57% concordam totalmente, 38% parcialmente); as atividades desenvolvidas foram 

importantes para a compreensão da política de EAD da FURB (71% concordam 

totalmente, 28% parcialmente); foi fácil utilizar o AVA2 e acessar as atividades e 

recursos disponíveis (43% concordam totalmente, 38% parcialmente); o curso teve 

ótima aprovação (9% dos participantes atribuíram nota 10, 29% atribuíram nota 9 e 

52% atribuíram nota 8). Os resultados da avaliação do curso indicam caminhos à 

comunidade acadêmica, vivenciar a construção de conhecimento além dos limites 

geográficos das mesmas, contribuindo com diferentes aprendizagens e ampliando os 

espaços de interação. Com relação aos docentes, a formação continuada implica no 

uso dos recursos tecnológicos, uso do material didático digital, inovações 

metodológicas, reflexão sobre a prática e socialização do conhecimento, com isso, 

percebem-se mudanças qualitativas nos processos de ensino nas disciplinas a 

distância. 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: DME/FURB, 2012 

 

Conclusões 
Planejar e organizar atividades a distância permite ao docente buscar um contínuo 

repensar de seus caminhos para que de fato promovam uma educação comprometida 

com a atual sociedade. Na educação a distância, os ambientes virtuais de 

aprendizagem tem papel especial na mediação pedagógica entre estudantes e 
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docentes que se encontram separados espacial e temporalmente, mas unidos por 

meio dos recursos tecnológicos. Os ambientes virtuais precisam ser redimensionados 

para o contexto dinâmico da EAD, visando garantir a interatividade, minimizando o 

sentimento aparente de solidão dos estudantes que estudam “sozinhos”, mas que 

participam virtualmente das redes de conexões da inteligência coletiva. A metodologia 

na construção do material didático para a EAD, ou seja, aquele que se utiliza nesta 

modalidade para trabalhar a informação, pressupõe mudanças de concepções e de 

ações nas atividades de formação, e implicam, diretamente, na forma de gerenciar 

disciplinas e cursos, incluindo a preparação e organização do material didático.  

Durante o planejamento e organização do projeto através do POAD, o docente é 

acompanhado e orientado sempre que necessário pela equipe do POAD da FURB, onde 

a formação do docente é entendida como um processo de desenvolvimento contínuo. 

O curso incentiva a diversificação no uso das ferramentas disponíveis no AVA, bem 

como a oferta continuada de cursos de aprimoramento aos docentes incluindo 

conhecimento, prática e uso das tecnologias. Pode-se concluir que a participação de 

um programa de formação docente, incentivando a construção de uma disciplina na 

modalidade de EAD requer, no mínimo, comprometimento e desejo de se pensar uma 

proposta pedagógica capaz satisfazer a necessidade do estudante e na formação 

contínua do docente. Finaliza-se esse artigo com as palavras de Freire (2002): [...] 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção”. 
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