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EaD: relato de experiência – materiais on-line 
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Resumo: O presente trabalho apresenta um relato de como foi desenvolvida 
a proposta de implantação de um formato on-line de material didático para o 
Claretiano – Centro Universitário. O trabalho apresentará como a utilização 
do PDCA pode contribuir no decorrer do desenvolvimento de um produto 
pedagógico, auxiliando nas tomadas de decisão. Por fim, serão mostrados os 
dados e resultados obtidos ao longo de aproximadamente cinco anos de estudos 
e práticas, que levaram à implantação de um formato que, além de não excluir o 
formato atual (PDF), apresenta maiores possibilidades e benefícios institucionais 
no que tange à produção e à administração do material didático e também ganhos 
didáticos pedagógicos oferecidos ao aluno. 
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Production of on-line didactic material for 
Distance Learning: experience report – on-
line materials from Claretiano – Centro 
Universitário

Raphael Fantacini de OLIVEIRA

Abstract: This work presents a report about the development of a proposal 
for establishing an on-line format of didactic material for Claretiano – Centro 
Universitário. This study aims at presenting how the use of PDCA can contribute 
during the development of a pedagogical product, helping taking decisions. 
Finally, we will present the data and results obtained from approximately five 
years of studies and practices, which led to the establishment of a format that, 
besides not excluding the current one (PDF), presents greater institutional 
possibilities and benefits regarding the production and management of the 
didactic material, and also pedagogical and didactic gains offered to the student.
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1. INTRODUÇÃO

Na última década, o Ensino a Distância cresceu de maneira 
significativa no cenário educacional brasileiro. É sabido que várias 
instituições vêm adotando essa modalidade de ensino e fazendo 
investimentos em infraestrutura física e pedagógica, para atender 
aos alunos e também aos critérios do Ministério da Cultura e da 
Educação (MEC).

Nesse sentido, as instituições buscam aprimorar seus produ-
tos pedagógicos a fim de oferecer aos alunos diversas possibili-
dades para a obtenção de conhecimento acadêmico, de maneira a 
atender às particularidades do Ensino a Distância. Entre os produ-
tos pedagógicos oferecidos pelas instituições, o Material Didático 
Mediacional é um dos recursos julgados como indispensáveis para 
a realização de um curso a distância de qualidade.

Material Didático Mediacional é um termo abrangente. Apli-
ca-se a todo recurso tecnológico mediador de aprendizagem, que 
vai desde o livro-texto (no formato impresso ou digital) até a video-
aula e os conteúdos complementares disponibilizados na internet 
(ALVES, 2014).

Este estudo tem como objetivo relatar o planejamento, o de-
senvolvimento e a aplicação de um formato de Material Didático 
Mediacional on-line elaborado para o Claretiano – Centro Univer-
sitário com base no método PDCA, de melhoria contínua. Assim 
sendo, serão apresentadas as etapas de elaboração do material, seu 
desenvolvimento e os contextos nos quais foi aplicado. Busca-se 
aqui também elencar os aspectos obtidos do ponto de vista da oti-
mização de processos, do controle logístico e de armazenamento, 
do impacto financeiro (custos/despesas) e das melhorias didático-
-pedagógicas. Vale a pena salientar que a proposta de um novo for-
mato de Material Didático Mediacional não fomenta a substituição 
ou exclusão dos métodos tradicionais da instituição, uma vez que 
foi concebido visando a um público-alvo específico, que vem cres-
cendo à medida que o acesso às novas TICs e aos dispositivos com-
putacionais está cada vez maior.
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Serão discutidos, também, a escolha da tecnologia, os méto-
dos de implantação de recursos e os componentes de manufatura do 
material on-line. Por fim, serão apresentados os resultados obtidos 
tanto na visão dos processos e da produção quanto nos benefícios 
educacionais para os alunos.

2. DESENVOLVIMENTO

A ideia de elaborar um formato on-line para os materiais di-
dáticos do Claretiano – Centro Universitário surgiu no segundo se-
mestre de 2012, com a solicitação institucional por parte da gestão 
de desenvolver cursos de acolhida institucional e acadêmica, de 
maneira a atender uma política de nivelamento proposta pelo MEC. 

Atualmente, o Claretiano – Centro Universitário conta com 
um modelo de Material Didático Mediacional que é manufatura-
do por uma equipe editorial composta por agentes técnicos/tecno-
lógicos e pedagógicos. Tal material é concebido por meio de um 
processo que se fixou ao longo de aproximadamente 15 anos de 
estudos e experiências e, hoje, tem como base textos escritos apre-
sentados no formato PDF, videoaulas e podcasts dispostos no AVA2 
da instituição.

As reuniões iniciais levantaram inúmeros apontamentos com 
relação ao material atual, que aqui chamaremos de material em 
PDF, e trouxeram a proposta de um novo formato, que foi denomi-
nado de material on-line. Diante de um cenário novo para a institui-
ção, porém, de uma intensa vontade de expandir as possibilidades 
de apresentação do conteúdo didático dos materiais, definiu-se por 
aplicar o método PDCA3, de melhoria contínua, a fim de avaliar os 
processos e métodos de concepção e manufatura do material em 
PDF. Essa primeira avaliação apontou que alguns pressupostos e 
paradigmas adotados na elaboração do material em PDF precisa-
2 AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, também chamado de Sala de Aula Virtual, desenvolvido 
exclusivamente para cada fim, seja curso, material didático ou conteúdo didático. Esse ambiente contém 
as interfaces e ferramentas necessárias para o processo de Educação a Distância.
3 PDCA (do inglês: PLAN, DO, CHECK, ACT ou ADJUST) é um método interativo de gestão de quatro 
passos, utilizado para controle e melhoria contínua de processos e produtos. É também conhecido como 
círculo/ciclo/roda de Deming, ciclo de Shewhart, círculo/ciclo de controle, ou PDSA – Plan, Do, Study, 
Act (PORTAL DA ADMINISTRAÇÃO).
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riam ser rompidos, uma vez que a mudança da tecnologia de apre-
sentação do conteúdo, de PDF para o conteúdo on-line, exigiria dos 
interagentes técnicos e pedagógicos envolvidos uma nova expertise 
de trabalho e a aquisição de novas habilidades; além disso, o pro-
cesso de manufatura sofreria alterações em sua estrutura de produ-
tiva, logística e orçamentária. 

Busca pela qualidade

[...] a qualidade da modalidade a distância não está condi-
cionada unicamente à qualidade do material didático, mas 
é fato que a influência dessa qualidade é extensivamen-
te expressiva e deve ser considerada como prioridade nas 
IESs (ROSINI, 2010, [n.p.]). 

Ao tentar verificar se um conteúdo didático é apresentado da 
maneira ideal aos seus leitores (alunos), é necessário entender a 
“experiência de navegação do usuário” ou do leitor do conteúdo em 
questão. Essa experiência pode ser medida por conceitos como pro-
ximidade dos conteúdos, interface intuitiva, medição de quantidade 
de cliques relevantes etc.

Levando em consideração as características positivas e ne-
gativas apontadas na análise do material em PDF e a experiência 
de navegação obtida em testes com o material, podemos elencar 
alguns pontos de deficiência estrutural e de navegação do formato 
em PDF e que seriam os pontos de partida para a implementação do 
formato on-line, entre eles:

• formato estático (relacionado à aplicação de multimídias);
• alternância de telas para acessar diversos componentes do 

material didático (texto, vídeos, áudio);
• estrutura linear de leitura;
• baixa qualidade de visualização com relação às definições 

de telas de exibição (múltiplos dispositivos);
• necessidade da instalação de leitores de PDF;
• tamanho do arquivo em kilobytes;
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• acesso restrito aos recursos de acessibilidade;
• baixa interatividade entre o leitor e o material.

A escolha da tecnologia

Uma vez definido que o material seria apresentado no forma-
to on-line e levando em consideração os pontos de deficiência elen-
cados anteriormente, iniciaram-se estudos para escolher qual seria 
a melhor tecnologia para o desenvolvimento do conteúdo didático. 
Em paralelo, o setor responsável pela interface gráfica iniciou o de-
senvolvimento de um layout a ser implementado com a utilização 
da tecnologia HTML, CSS e PHP. A proposta inicial foi desenvol-
vida com a perspectiva de um ambiente on-line que proporcionas-
se a confluência de mídias por meio de códigos de indexação e 
hyperlinks internos (âncoras) e externos. Com o advento dessa tec-
nologia, o conteúdo poderia ser acessado de diversos dispositivos, 
móveis ou desktops, além de haver a possibilidade de impressão do 
conteúdo didático. 

Nesse sentido, a experiência de navegação do leitor (aluno) 
já estaria convertida para uma nova modalidade de leitura, em que 
texto, som e imagem estariam juntos e de forma contextualizada. 
Não seria, portanto, necessário alternância de telas em seus dispo-
sitivos (computador, tablet ou smartphone), hora para ler o texto, 
hora para ver vídeos.

O resultado obtido foi a primeira versão do material didático 
on-line, que foi denominado de “curso de acolhida”, e está disposto 
em um link hospedado em um servidor na internet.
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Figura 1. Primeira versão do material didático on-line do Claretiano 
–  Centro Universitário.
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Fonte: Curso de Acolhida do Claretiano (2013).

Após o desenvolvimento e a aplicação da primeira versão do 
material on-line, que atendeu aos anseios institucionais, retomamos 
a análise do formato on-line do material, a fim de aprimorar outros 
aspectos de experiência do usuário, quando foram identificados 
também novos apontamentos com relação ao atual modelo on-line. 
Concluída a análise, agora na versão on-line, notou-se que o pro-
cesso de implementação e inserção de conteúdo no ambiente era 
moroso e dependia de conhecimento avançado nas linguagens de 
programação utilizadas. A partir dessa constatação, foram destina-
dos esforços para a criação de um ambiente em que os conteúdos 
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pudessem ser tratados de maneira sistêmica por meio de campos 
pré-formatados, nos quais os conteúdos eram inseridos, e exibidos 
em uma interface também preestabelecida. Por fim, a proposta foi 
adotar um CMS em que todas as etapas do processo editorial pode-
riam ser desempenhadas.

Implantação do CMS e o Construtor de Páginas

CMS – Custom Management System, ou Sistema de Ge-
renciamento de Conteúdo, é um aplicativo utilizado para 
criar, editar, gerenciar e publicar conteúdo de forma con-
sistentemente organizada, permitindo que este seja mo-
dificado, removido e adicionado com facilidade (ALVA-
REZ, 2017 [n.p.]).

Ao longo dos anos de 2013 e 2014, foram testados vários 
aplicativos CMS, e o aplicativo escolhido atendia às necessidades 
editoriais no que se referia à autoria, à preparação e à revisão de 
textos. Porém, o conteúdo ainda estava na dependência de um pro-
fissional da área da programação de sistemas, pois a sua interface 
gráfica ainda era limitada. Como mencionado anteriormente, a ex-
periência do leitor é importante para o sucesso do entendimento do 
conteúdo; nesse sentido, poder customizar as interfaces era essen-
cial para tornar o conteúdo do material on-line mais eficaz. Concei-
tos como design de interface e usabilidade web, design de interação 
e ergonomia foram abordados e estudados. Segundo Nielsen e Lo-
ranger (2006, [n.p.], grifo do autor): 

Usabilidade é o método que visa facilitar a utilização de 
uma interface pelo usuário sem perder a interação de suas 
funcionalidades com o sistema. Refere-se ao grau no qual 
o usuário consegue realizar uma tarefa. É tornar “algo” 
utilizável e funcional; mais especificamente, refere-se à 
rapidez com que os usuários podem aprender a usar algu-
ma coisa e à eficiência deles ao utilizá-la, à facilidade de 
aprendizado – facilidade de relembrar.

Como o material didático on-line é basicamente um link e 
tem as mesmas funcionalidades de um site, blog ou outros ambien-
tes on-line, o objetivo não era deslumbrar os visitantes com uma 
interface impressionante e gráficos cheios de efeitos, mas ajudá-los 
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a navegar facilmente, sem que tivessem de se preocupar com obs-
táculos como gasto de planos de dados para download, tempo de 
carregamento da página, interferências por meio de caixas de texto 
etc., obstáculos esses que são encontrados facilmente por leitores 
de conteúdo on-line. 

Portanto, para aprimorar a interface gráfica do conteúdo on-
-line, foi implementado um construtor de páginas web ao CMS. 
Esse construtor oferece a possibilidade de inserir componentes 
variados ao ambiente do CMS, tornando a utilização do texto, do 
áudio, do vídeo e da imagem muito mais ágil e proveitosa. Ele tam-
bém conta com uma série de componentes específicos de ambientes 
web, como slide show, formulário de contatos, galerias de imagens, 
entre outros.

Resultados obtidos

Após a implementação dos sistemas e a customização dos 
ambientes em forma de página e/ou posts, os conteúdos on-line fo-
ram aplicados de maneira gradativa na experiência dos leitores, no 
caso, alunos ingressantes nos cursos de EaD da instituição. 

No segundo semestre de 2014, já havia uma grande quantida-
de de alunos realizando cursos e navegando por materiais on-line da 
instituição. Em 2015 e 2016, novas demandas foram solicitadas, e, 
com a flexibilidade do modelo e a grande possibilidade de customi-
zação do ambiente, foram desenvolvidos conteúdos institucionais, 
cursos, materiais didáticos, guias, manuais, entre outros, todos no 
formato on-line. Para demonstrar todo o avanço obtido no advento 
do formato on-line, serão apresentados a seguir os resultados do 
trabalho realizado, nos diversos aspectos relacionados ao processo 
de criação de material didático para a instituição.

Do ponto de vista do design de interface

Como foi mencionado, a flexibilização e o alto nível de cus-
tomização proporcionaram aos desenvolvedores, autores e prepa-
radores do material didático a possiblidade de direcionar o layout 
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de cada conteúdo, de acordo com suas necessidades, levando em 
consideração público-alvo (alunos, funcionários, níveis de ensino 
etc.), especificidades do material, nível e experiência do leitor, en-
tre outros. Veja exemplos de interfaces criadas para cursos de Pós-
-Graduação e Extensão Universitária:

Figura 2. Dois tipos distintos de interfaces gráficas de materias 
dídáticos do Claretiano.
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Fonte: Materiais on-line do Claretiano (2017). 

Otimização de processos e produção do material didático – do 
PDF ao link

O material didático do Claretiano, enquanto produto peda-
gógico, passou por inúmeras etapas de aperfeiçoamento. A grande 
demanda de materiais didáticos, em virtude da abertura de cursos 
nas mais variadas áreas de atuação, levaram o setor editorial a criar 
uma rotina de processos de produção. Atualmente, um material di-
dático passa por uma linha de produção, dividida por subsetores 
que trabalham de maneira interligada, obedecendo às normas e roti-
nas estipuladas pelo setor editorial ao longo dos anos de trabalho. A 
chegada e consolidação do formato on-line apresentou um grande 
benefício na otimização dos processos de produção do material. 
Para que se entenda melhor tais benefícios, será apresentada uma 
descrição que sintetiza os processos de desenvolvimento do mate-
rial didático em PDF.
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No processo de criação do material em PDF, todo o conteúdo 
didático de texto escrito tramita por meio de arquivos em formato 
.doc ou .docx (Word). Esses arquivos são criados pelos autores do 
material e são veiculados, via e-mail, para os responsáveis pela pre-
paração do material (Coordenadores de Área ou Preparadores), no 
setor de preparação. Após serem feitas as considerações e normati-
zações dos preparadores, os documentos voltam para aprovação do 
autor, também via e-mail. Feito isso, os documentos são enviados, 
por meio de alocação em pastas e subpastas criadas em uma rede de 
servidores internos da instituição, para o setor de Revisão. 

Nesse setor, os revisores abrem os arquivos, realizam as de-
vidas correções e disponibilizam os arquivos para o setor de Arte 
e Diagramação. Na área de Arte e Diagramação, os arquivos são 
importados para um software específico de diagramação de textos, 
por meio do qual são feitas todas as formatações tipográficas e o 
tratamento de imagens e gráficos. Realizado esse processo, são ge-
rados arquivos em formato PDF e, após a aprovação final do setor 
de Preparação, o material didático é postado na AVA da instituição.

Em cada processo, é realizada uma transferência de arquivos 
digitais, sendo que somente o agente envolvido no processo tem 
contato com o material (arquivo .doc), ou seja, é necessário que 
uma etapa do processo ou o processo todo esteja finalizado para 
que o agente da próxima etapa possa começar a trabalhar no mate-
rial.

A otimização apresentada com o formato on-line se dá no 
momento em que os processos deixam de responder a uma hierar-
quia vertical de execuções e passam a contemplar uma hierarquia 
horizontal, colaborativa. Por se tratar de um link na web, todos os 
agentes têm contato com o material didático ao mesmo tempo, de 
maneira síncrona, desde as primeiras palavras digitadas pelo autor. 
Não só apenas um agente, mas todos os agentes de um determinado 
setor, uma vez que tenham o link, podem ter acesso ao conteúdo, 
e, desse modo, o trabalho pode ser realizado em equipe. Também 
é importante salientar que o tráfego de arquivos via e-mail ou por 
pastas da rede interna é um processo suscetível a erros e perdas. 
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Nesse sentido, o material disposto em link na web evita redundân-
cias. 

Com relação à infraestrutura setorial, o material on-line con-
some pouco recurso técnico. Não é necessário manter licenças de 
softwares de criação e manufatura de conteúdo.

Logística e armazenamento do material on-line

Assim como todo produto, o material didático necessita ser 
armazenado e distribuído aos seus consumidores (leitor, aluno, pro-
fessor etc.). Atualmente, o material em PDF demanda uma rede 
de materiais dispostos em um servidor instrucional. Essa rede de 
servidores tem um custo que varia com a necessidade de espaço 
interno. Portanto, a quantidade de arquivos hospedados no servidor 
e o tamanho dos respectivos arquivos influenciam na contratação, 
aplicação ou redução dos espaços em servidores. 

O material on-line apresentou, com base em análises de arqui-
vos de um determinado conteúdo, uma economia significativa. Na 
armazenagem dos arquivos de produção, o ganho foi maior, pois, 
como autoria, preparação e diagramação são processos realizados 
diretamente no CMS, todo o trabalho é desenvolvido utilizando-
-se o mesmo arquivo HTML, disposto no servidor, ou seja, não se 
faz necessário manter versões de revisão e preparação e originais 
separados em arquivos digitais alocados em pastas em rede interna.

Entretanto, foi na logística de distribuição que se obteve um 
grande avanço. Como foi mencionado anteriormente, a postagem 
de material didático é um processo logístico de distribuição que 
ocorre na etapa final de seu desenvolvimento. No material em PDF, 
o processo de postagem é realizado constantemente, dependendo 
das mudanças e/ou atualizações sofridas pelo conteúdo ou, sim-
plesmente, na distribuição para novos alunos, no AVA da institui-
ção. Nesse sentido, toda vez que se deseja fazer uma alteração no 
material em PDF, ele obrigatoriamente deve ser retirado do AVA e, 
após as correções, ser postado novamente, manualmente, causando 
retrabalhos, gargalos e custos adicionais contabilizados em horas 
de trabalho. 
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O material on-line, ao ser criado, tem o link (endereço na 
web) postado no AVA uma única vez; como os processos de autoria 
e desenvolvimento e eventuais correções são feitos já com o link 
postado no AVA, não há a necessidade de se executar o processo de 
postagem novamente. 

Público específico e em constante crescimento

Como parte do processo de avaliação do material on-line, fo-
ram realizados alguns questionários de satisfação e de opinião pú-
blica a respeito da utilização desse formato. Para isso, foi escolhido 
um curso ministrado para os alunos da instituição. Nesse questioná-
rio, a amostragem é de 872 respostas, e foram obtidos dados quan-
titativos e qualitativos que serão utilizados para uma nova etapa 
do PDCA. A seguir, serão apresentados alguns dados a respeito da 
preferência do aluno por um determinado formato de material.

Figura 3. Preferência do formato do conteúdo. 

Fonte: acervo pessoal.
O gráfico da Figura 3 aponta que 62,7% dos alunos preferem 

estudar ou ter a experiência de navegação utilizando o formato on-
-line. Também foi perguntado se o leitor sentia-se satisfeito com a 
experiência de navegação on-line do material, e o resultado foi um 
índice de 98,4% de satisfação; além disso, 92,3% gostariam que 
outros materiais fossem apresentados no formato on-line, como de-
monstram os gráficos a seguir:
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Figura 4. Índice de satistação do leitor.

Fonte: acervo pessoal.

Figura 5. Interesse em outros materiais on-line.

Fonte: acervo pessoal.

Rastreamento e diagnóstico do conteúdo

O CMS adotado permite que qualquer agente envolvido com 
o material, seja ele na esfera técnica da produção (preparação, revi-
são, diagramação etc.) ou na esfera acadêmica de gestão do curso 
(professores, coordenadores, tutores etc.), possa rastrear a experi-
ência de navegação do leitor (aluno), devido a recursos pertencen-
tes ao CMS dispostos em uma tela (dashboard), em forma de dados 
estatísticos. Tais dados, apontam as unidades mais acessadas, os 
termos mais requisitados, os links, internos ou externos mais clica-
dos, número de acessos do material em um determinado período de 
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tempo, localização dos acessos, entre outros. Esse tipo de informa-
ção pode contribuir para o aperfeiçoamento pedagógico dos con-
teúdos, além de indicar a preferência dos leitores por determinado 
assunto.

Figura 6. Gráfico de quantidades de acesso apresentado no 
dashboard de administração do conteúdo on-line.

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Conteúdo.

Ganhos didáticos com uso do material on-line

A adoção do formato on-line para os materiais da instituição 
trouxe à tona questões a respeito de como se deve construir um 
conteúdo on-line que leve o aluno a ter uma experiência não linear 
e intuitiva, com um material não estático. Para isso, os esforços em 
não realizar a transposição de materiais didáticos construídos sobre 
o molde de material em PDF foi o primeiro fator a ser detectado. 
Diante disso, os agentes pedagógicos envolvidos na manufatura 
e orientação de autores passaram a romper com alguns conceitos 
de elaboração de material, até então institucionalizados para o 
formato PDF. Com o tempo, conceitos como lauda escrita, páginas 
e sumários foram se modificando e, ao passo que a possibilidade de 
se trabalhar com hipertextos e links para outros conteúdos (internos 
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e externos) se difundiu, as percepções a respeito da construção de 
um material também se ampliaram. A proximidade gerada pela 
possibilidade de apresentar componentes midiáticos, como texto, 
áudio e vídeo, de maneira contextualizada, auxilia no processo 
de ensino e aprendizagem, uma vez que age em todos os sentidos 
cognitivos do aluno. O fator interação também pode ser considerado 
um avanço com relação ao material em PDF. O material deixa de ser 
apenas expositor de conceitos. Recursos como quiz de perguntas e 
repostas fazem com que o aluno teste seus conhecimentos e receba 
feedbacks imediatos a respeito do seu desempenho. 

O hipertexto é o avanço mais significativo que o formato pos-
sibilita. Segundo Pierre Lévy (1998) a mídia audiovisual é muito 
importante na composição do hipertexto; o autor menciona que há, 
atualmente, uma tendência de valorização desse tipo de mídia, às 
vezes maior que a do próprio texto escrito. O uso do hipertexto 
somado à portabilidade apresentada pelo material, uma vez que o 
conteúdo se adapta a diversos dispositivos computacionais (com-
putadores, notebooks, celulares, tablets, smart TVs), traz grandes 
benefícios ao processo de ensino e aprendizagem. Ainda citando 
Lévy (1993, p. 36), “Leitores laser miniaturizados e tela planas ul-
traleves tornarão estes hipertextos tão fáceis de consultar na cama 
ou no metrô quanto um romance policial”. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho demonstrou os resultados de estudos realizados 
na área do desenvolvimento de matérias didáticos. Neste estudo de 
caso, o que se pretendeu foi levantar os benefícios da adoção de 
um modelo de apresentação de conteúdo didático que proporcio-
ne avanços nas áreas tecnológica, gráfica e pedagógica. Os dados 
apresentados mostraram que os apontamentos e as análises reali-
zadas na rotina de execução do PDCA em um produto pedagógico 
levaram a mudanças de paradigmas processuais e a otimizações 
satisfatórias. Somado a isso, o presente trabalho apresentou dados 
quantitativos de uma amostragem que afirmam a aceitação popular 
do formato. 



99

Educação a Distância, Batatais, v. 7, n. 2, p. 81-99, jul./dez. 2017

Os benefícios didáticos foram alcançados e tendem a crescer 
à medida que haja a construção de novos materiais, levando em 
consideração os conceitos de interação, conectividade e hipertexto. 
Como proposta para futuros aprimoramentos à pesquisa, seria inte-
ressante aumentar a amostragem e variar os campos de aplicação, 
contemplando os vários níveis de educação (Ensino Fundamental, 
Médio, Graduação, Pós-Graduação, cursos corporativos etc.), de 
maneira que os dados forneçam subsídios para novas ações de pla-
nejamento, visando à melhoria dos processos de produção e à ma-
nutenção da qualidade do produto pedagógico.
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