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Resumo: O Modelo de Avaliação utilizado na Graduação a Distância do Claretiano 
necessita da participação de diferentes agentes, empenhados na execução de atividades 
destinadas a elaborar, publicar, imprimir, aplicar, digitalizar, corrigir, consultar e revisar 
avaliações ou provas. Com o objetivo de contribuir para o uso de recursos computa-
cionais aplicados na EaD do Claretiano, este trabalho foi desenvolvido com base numa 
perspectiva científica, podendo ser classificado como pertencente às ciências aplicadas, 
resultante da investigação de tecnologias da computação, utilizadas como ferramentas 
de apoio no contexto da avaliação da aprendizagem. O uso das técnicas da documenta-
ção indireta na forma de pesquisa documental e bibliográfica, da documentação direta 
mediante pesquisa de campo e da observação direta intensiva participante caracteriza os 
princípios metodológicos adotados. Ao identificar deficiências e problemas na perspec-
tiva das atividades, o trabalho realizado permitiu indicar as lacunas de aprendizagem na 
perspectiva dos agentes envolvidos, dimensões capazes de orientar ações institucionais 
de formação continuada.

Palavras-chave: Avaliação. EaD. Tecnologia Educacional. Digitalização. Formação             
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1. INTRODUÇÃO

Estudos sobre o uso de recursos computacionais aplicados em 
atividades de ensino e aprendizagem fazem parte da agenda de pesquisa 
relacionada à área da Informática na Educação, característica que pode 
ser atribuída a este estudo, cujo entendimento inicial poderá ser obtido 
observando-se o contexto, a delimitação do escopo, os princípios metod-
ológicos adotados e a justificativa.

1.1 O contexto e o escopo do trabalho

Ao contrário do que ocorre em situações clássicas de avaliação dis-
cente, nas quais predomina a participação do professor elaborando provas 
e dos alunos resolvendo as questões apresentadas, temos, no Modelo de 
Avaliação utilizado na Graduação a Distância do Claretiano, a participa-
ção de outros agentes, responsáveis por diferentes atividades operacionais, 
conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Atividades e agentes do modelo de avaliação discente do Claretiano.
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O número de atividades e a diversidade de agentes, somados ao fato 
do uso intensivo de recursos computacionais, são indicativos para carac-
terizar a complexidade do processo, ensejando a busca de resposta para a 
seguinte questão:

•	 Que	 conhecimentos	 técnico-operacionais	 necessitam	 ser	 con-
struídos pelos agentes claretianos responsáveis pelas atividades de elabo-
rar, publicar, imprimir e digitalizar provas finais para disciplinas dos cur-
sos de Graduação na modalidade a distância?

Cabe observar que, neste trabalho, não foram contempladas as ativi-
dades de consultar e de revisar.

1.2 Metodologia

Por tratar-se de uma pesquisa realizada com base numa perspectiva 
científica, o trabalho desenvolvido pode ser classificado como pertencente 
às ciências aplicadas, resultante da investigação de tecnologias da com-
putação, utilizadas como ferramentas de apoio no contexto da avaliação 
da aprendizagem.

Este trabalho foi desenvolvido com o uso das técnicas de documen-
tação indireta na forma de pesquisa documental e bibliográfica; de docu-
mentação direta mediante pesquisa de campo; e de observação direta in-
tensiva participante (COLOMBINI; BOTELHO, 2007).

Na pesquisa documental, foram utilizados os registros do Fórum e da 
Lista, e a pesquisa bibliográfica baseou-se nos tutoriais e nas fontes perten-
centes ao curso de Extensão Avaliação da Aprendizagem (CLARETIANO, 
2010).

A pesquisa de campo ocorreu mediante a observação das interações 
e das atividades desenvolvidas por Professores Responsáveis, Tutores Pres-
enciais, Tutores a Distância,  Coordenadores, Supervisores e Secretários 
de Polos. Os Professores Responsáveis foram observados durante a real-
ização do curso de Extensão e na execução da atividade de publicação de 
provas. Os Tutores Presenciais, por sua vez, foram observados com base 
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no resultado da atividade de aplicação das provas. Os Tutores a Distân-
cia foram observados com base no resultado da atividade de correção das 
provas. Por fim, os Coordenadores, Supervisores e Secretários de Polos 
foram observados durante a realização das atividades de impressão e de 
digitalização de provas.

2. DESENVOLVIMENTO

Mediante a aplicação de métodos de investigação científica, procurou-
se identificar deficiências e problemas, organizando-os na perspectiva das 
diferentes atividades executadas. Para que as deficiências e os problemas 
pudessem ser corrigidos, foram indicadas as lacunas de aprendizagem na 
perspectiva dos agentes que atuam nas diferentes atividades.

2.1 Deficiências e Problemas

2.1.1 Edição

Para apoiar o processo de edição das provas, foi disponibilizado um 
arquivo com orientações e com a estrutura dos itens de informação que 
devem fazer parte do conteúdo de uma avaliação ou prova. Ao concluir a 
edição da avaliação ou prova, os professores responsáveis deveriam garan-
tir os seguintes itens:

•	 A	primeira	página	foi	excluída.
•	 O	conteúdo	está	de	acordo	com	as	orientações,	considerando	os	

diferentes tipos de avaliações.
•	 Os	textos na cor vermelha foram substituídos ou eliminados con-

forme as orientações.
•	 Os textos na cor azul e destacados em amarelo foram excluídos.
•	 A	primeira	linha	da	primeira	página	do	arquivo	deverá	ter	como	

conteúdo:
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 AVALIAÇÃO TIPO DE AVALIAÇÃO.
•	 A	formatação	da	página	não	foi	alterada,	permanecendo	com	os	

seguintes parâmetros:
•	 Formato	A4.
•	 Orientação	Retrato.
•	 Margens	Esquerda	1,50cm	–	Direita	1,50cm	–	Superior	6,50cm	

–	Inferior	1,50cm.
•	 O	arquivo	com	o	conteúdo	da	avaliação	deverá	ser	exportado	para	

o formato PDF / A	(MEIRELLES,	2010a,	p.	4).

Na análise dos arquivos publicados, podem-se constatar deficiências 
procedimentais com relação à:

•	 Substituição	inadequada	dos	textos	na	cor	vermelha.
•	 Falta	de	exclusão	dos	textos	na	cor	azul	e	destacados	em	amarelo.
•	 Alteração	na	formatação	da	página	e	não	exportação	para	PDF	/	A.

2.1.2 Publicação

O Repositório MAP do Sistema Gerenciador de Aprendizagem, 
de acordo com Meirelles (2010b), compreende um espaço virtual para 
a publicação e recuperação de arquivos digitais, pertencentes a uma das 
seguintes categorias apresentadas na Figura 2:

 

Figura 2 – Categorias de arquivos digitais a serem armazenados no Repositório MAP.
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Considerada uma atividade de baixa complexidade, ela requer aten-
ção e atendimento a prazos estabelecidos institucionalmente. Avaliações 
intermediárias e provas podem ser publicadas com e sem o padrão de re-
spostas. Sob a perspectiva técnico-operacional, ou seja, sem considerar 
aspectos pedagógicos, foram identificadas as seguintes falhas:

•	 Não	publicação	dentro	do	prazo	estipulado.
•	 Associação	incorreta	entre	a	disciplina	e	o	arquivo	selecionado.

2.1.3 Impressão

Na atividade de impressão, ocorreram problemas relacionados à 
qualidade das informações armazenadas na base de dados do módulo de 
Gestão Educacional do Sistema Protheus. Dentre os fatores impeditivos 
para a geração e impressão de atas, etiquetas de envelope e provas, ocor-
reram com maior frequência os seguintes:

•	 Disciplina	 com	 mesmo	 nome,	 mesma	 carga	 horária	 e	 códigos	
diferentes.

•	 Data	 final	 da	 disciplina	 cadastrada	 de	 forma	 inconsistente	 na	
grade de aulas.

•	 Codificação	de	turma	(chave	SAV)	inconsistente	na	grade	de	aulas.
•	 Informativo	com	informações	inconsistentes.
•	 Alunos	em	situação	acadêmica	que	impossibilita	a	inclusão	na	ata	

e a geração da prova.

2.1.4 Aplicação

A aplicação das provas tornou-se mais trabalhosa e exige atenção 
redobrada dos tutores presenciais e de outros agentes responsáveis pela 
atividade. Os pontos falhos identificados podem ser representados com 
base nas seguintes ocorrências:

•	 Aluno	resolveu	as	questões	utilizando	a	prova	de	um	aluno	que	
não compareceu.

•	 Aluna	resolveu	as	questões	de	uma	disciplina	no	verso	de	outra.
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•	 Falta	de	assinatura	na	ata	de	presença.
•	 Falta	de	assinatura	na	prova.
•	 Inconsistência	na	ordem	das	páginas	das	provas.
•	 Não	entrega	da	segunda	página	da	prova.

2.1.5 Digitalização

A digitalização, de acordo com Tamane (2010), compreende uma 
nova atividade no processo de gestão das avaliações e provas. O resul-
tado da observação revelou aspectos deficientes diretos e indiretos, com 
destaque para:

•	 Realização	de	prova	em	outro	polo	 (Araçatuba)	e,	por	 falha	de	
comunicação, o polo de origem do aluno (São Paulo) digitalizou a prova 
em branco.

•	 Provas	sem	código	de	barras,	exigindo	montagem	de	cabeçalhos	
ou impressão de folhas de rosto.

•	 Problema	com	a	impressão	do	cabeçalho,	impossibilitando	a	iden-
tificação do código de barras e dos dados do aluno.

•	 Falta	de	uma	determinada	página	da	prova.
•	 Provas	sem	assinatura	do	aluno.
•	 Não	retorno	das	provas	de	alunos	ausentes.
•	 Durante	a	digitalização,	o	programa	DDC	não	permitiu	a	cap-

tura de mais de 200 imagens, situação de provas com mais de duas páginas 
e turmas com muitos alunos.

•	 Arquivo	.ZIP	com	as	provas	de	uma	turma	em	determinadas	dis-
ciplinas ficou maior que 8MB, tamanho máximo suportado pela rotina 
computacional de upload.

2.1.6 Correção

Com a digitalização das provas, a atividade de correção passou a ser 
realizada em ambiente on-line. Com base nas notificações dos tutores a 
distância, pôde-se identificar:
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•	 Aluno	respondeu	às	questões	sem	assinar	a	prova.
•	 Aluno	assinou	a	prova	e	não	respondeu	às	questões.
•	 Caligrafia	não	legível.
•	 Provas	de	alunos	diferentes	escaneadas	no	mesmo	arquivo.
•	 Prova	com	a	primeira	página	de	uma	disciplina	e	a	segunda	de	outra.
•	 Páginas	não	digitalizadas.
As notificações registradas durante a atividade de correção foram 

classificadas por Curso, Núcleo de Digitalização e Calendários de Encon-
tros Presenciais. A Tabela 1 e o Gráfico 1 apresentam detalhadamente as 
notificações. 

Tabela 1 – Quantidade de provas que necessitam de uma segunda digitalização.
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 Gráfico 1 – Incidência de notificações por curso.

2.2 Conhecimentos técnico-operacionais a serem construídos

As deficiências e os problemas relacionados na seção anterior pos-
sibilitam identificar as lacunas de aprendizagem. Sendo assim, os con-
hecimentos técnico-operacionais a serem construídos serão descritos na 
perspectiva dos agentes responsáveis pelas atividades que foram objeto do 
estudo realizado.

2.2.1 Professores responsáveis

No tocante às atividades de elaboração e de publicação, pode-se con-
statar que a maioria dos Professores Responsáveis necessita retomar os 
estudos das orientações, seguir o modelo para avaliações e provas, bem 
como cumprir os prazos do calendário de publicação.

2.2.2 Coordenadores, supervisores e secretários de polo

Com relação aos Coordenadores, aos Supervisores e aos Secretários 
de Polo, é preciso obter informações e maior domínio sobre: a matriz cur-
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ricular dos cursos, em especial, códigos e nomes de disciplinas, calendário 
de oferta (data inicial e final) das disciplinas e situações acadêmicas dos 
alunos quanto à matrícula nos cursos e nas disciplinas.

A comunicação entre os Coordenadores, os Supervisores e os Secre-
tários de Polos, com o objetivo de trocar informações sobre o atendimento 
de alunos em situações especiais, como, por exemplo, realizar a prova em 
outra	data,	horário	e/ou	polo,	é	fundamental	para	as	atividades	de	digita-
lização e de correção.

2.2.3 Tutores presenciais e outros responsáveis pela aplicação

Os conhecimentos a serem apreendidos pelos agentes da categoria 
que envolve os Tutores Presenciais e os outros responsáveis pela aplicação 
são de baixa complexidade, cabendo ressaltar que as deficiências identifi-
cadas poderão ser evitadas caso a atividade de aplicação seja efetuada com 
maior controle e comprometimento.

2.2.4 Digitalizadores

Das deficiências identificadas durante a atividade de digitalização, 
cabe aos agentes responsáveis garantir a digitalização da totalidade dos 
documentos (frente e verso) e ter maior atenção com a sequência de pági-
nas e a correta vinculação a disciplinas e alunos.

2.2.5 Tutores a distância

Responsáveis pela correção das avaliações e provas, os Tutores a Dis-
tância, tendo em vista as notificações de problemas, deverão empenhar-se 
na leitura, no entendimento e na prática dos conteúdos apresentados no 
tutorial “Como corrigir avaliações” (MEIRELLES, 2010c).
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3. CONCLUSÃO

O presente trabalho visou contribuir para o uso de recursos com-
putacionais aplicados na avaliação da aprendizagem da EaD do Claretiano. 
Dessa forma, mediante a aplicação de métodos de investigação cientí-
fica, procurou-se identificar deficiências e problemas, organizando-os na      
perspectiva das diferentes atividades executadas no Modelo de Avaliação 
Discente do Claretiano.

Para que as deficiências e os problemas pudessem ser corrigidos, 
foram relacionadas as lacunas de aprendizagem na perspectiva dos agen-
tes que atuam nas diferentes atividades. Cabe observar que ações institu-
cionais deverão priorizar a formação continuada dos seguintes agentes: 
Professores Responsáveis; Coordenadores, Supervisores e Secretários de 
Polos; Tutores Presenciais e outros agentes responsáveis pela aplicação das 
avaliações ou provas.

A organização e a conferência dos documentos nas atividades de im-
primir, aplicar e digitalizar são fundamentais para garantir a identificação 
de falhas, evitando que erros sejam geradores de outros erros, provocando 
o que se pode classificar de “efeito dominó”.

As deficiências identificadas no Programa DDC, responsável pela 
captura e digitalização dos documentos (atas e provas), foram: permitir 
a	captura	de	mais	de	200	imagens	e	controlar	a	geração	de	arquivos	.ZIP	
para que tenham no máximo 8 Mb. A solução encontrada foi orientar o 
polo digitalizador para que, em envelopes que contenham acima de 100 
folhas, ele fosse digitalizado em mais de um lote; para a questão do ta-
manho máximo de 8 Mb dos arquivos, foi feito um tratamento no pro-
grama DDC, para que, quando atingisse o limite de tamanho, o programa 
já gerasse automaticamente a divisão dos lotes.

Um outro aspecto a destacar compreende a relevância quanto à 
qualidade das informações na base de dados do módulo de Gestão Educa-
cional do Protheus. Dados inconsistentes poderão comprometer e dificul-
tar a execução de tarefas relacionadas às atividades de publicar, imprimir, 
aplicar e digitalizar.
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Finalmente, deve-se compreender que deficiências e problemas 
dificilmente deixarão de ocorrer, exigindo postura cooperativa entre os 
diferentes agentes, cujas atividades deverão ser articuladas mediante o ger-
enciamento “fim a fim”, realizado, preferencialmente, pela equipe vincu-
lada à Secretaria Setorial de Avaliações e Provas, com o apoio da Secretaria 
Setorial de EaD e da Coordenadoria de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação.
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ABSTRACT: The Evaluation Model utilized in Distance Graduation of Claretiano 
needs the participation of different agents, hell-bent on the execution of the activities 
dedicated to elaborating, publishing, printing, applying, digitizing, correcting, consult-
ing, and revising evaluations or tests. With the aim of contributing to the use of com-
putational resources applied to learning evaluation in Distance Learning of Claretiano, 
this report was developed based on a scientific perspective, being classified as belonging 
to applied sciences, resultant of the investigation of Computing Technologies, used as 
support tool in the context of learning evaluation. The use of techniques of indirect 
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documentation in the form of documentary and bibliographic research, of direct docu-
mentation by means of field survey and of cooperating intensive direct observation char-
acterizes the methodological principles adopted. When one identifies shortcomings and 
problems in the activities perspective, the work realized allowed indicating learning gaps 
in the viewpoint of the involved agents, dimensions capable of orienting institutional 
orientations of continuous formation.  
Keywords: Evaluation. Distance Learning. Educational Technology. Digitization. 
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