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1 /// iNTRoDução
a educação é uma das agências de mudança e desenvolvimento social. ocorre por 
meio de ensino e pela experiência de cada sujeito: não existem educados e não educa-
dos, pois a educação é um processo contínuo que se desenvolve em diferentes graus 
(FrEirE, 1983, 1989). por se desenvolver em diferentes graus, o processo educativo 
deve ser compreendido nos contextos em que se realiza, seja no âmbito mais amplo, no 
meio social, seja em situações de ensino e aprendizagem projetadas e executadas insti-
tucionalmente. Há desafios importantes a serem consideradas em ambas as situações: 
conhecer e avaliar o que foi conhecido.

Métodos para avaliar o que se conhece ou teve oportunidade de conhecer são, sem 
dúvida, aspectos relevantes à compreensão de processos de ensino e aprendizagem. 
No âmbito das práticas pedagógicas, programar o ensino e verificar aprendizagens cor-
respondentes são estratégias recorrentes e necessárias à compreensão do processo 
educativo em determinadas circunstâncias. Mas como é possível verificar se os objeti-
vos de uma programação de ensino estão sendo atingidos em um processo de ensino 
e aprendizagem? Quais as estratégias a serem adotadas para promover a avaliação 
desse processo? 

avaliar é um processo complexo. E, em se tratando de educação a distância, os de-
safios para formular métodos de avaliação, considerando as peculiaridades dos cursos 
a distância, são resultado de organização e planejamento das práticas pedagógicas. De-
senvolver procedimentos que possibilitem os responsáveis pelo programa de educação 
a identificar aspectos relevantes de um curso a distância é uma condição indispensável 
para tomada de decisão e promoção de melhorias nos programas educacionais, espe-
cialmente em programas de educação a distância.
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De acordo com o art. 1º do decreto nº 
5.622, de 19 de dezembro de 2005 (Decre-
to nº 5.622, 2005, p. 1), a educação a dis-
tância (EaD) é compreendida como:

“modalidade educacional na 
qual a mediação didático-pe-
dagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre 
com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes 
e professores desenvolvendo 
atividades educativas em luga-
res ou tempos diversos.” 

No Brasil, muitas pessoas buscam se 
desenvolver profissionalmente na modali-
dade de educação a distância, como pode 
ser observado no número de conclusões 
de cursos. Em 2011, houve 108.855 con-
cluintes em cursos autorizados/reconhe-
cidos, realizados no nível superior, o qual 
é composto por formação sequencial, 
graduação e pós-graduação (CENSoEaD.
Br, 2012). Em 2012, esse número foi de 
95.448 (CENSoEaD.Br, 2013). Em cursos 

Introdução

considerados livres, os quais não preci-
sam de autorização de órgão normativo 
para serem oferecidos, o número de con-
cluintes foi ainda maior, sendo 1.730.705 
em 2011 e 1.426.133 em 2012.

Todo o processo de EaD, antes, du-
rante e após a sua conclusão, pressupõe 
a necessidade de avaliação, seja de natu-
reza individual, coletiva ou estrutural do 
programa ou curso oferecido. Uma avalia-
ção é caracterizada por uma investigação 
sistematizada, que determina o mérito e 
a pertinência de um grupo de atividades 
ou procedimentos, utilizados para aferir 
aspectos do comportamento (alCHiEri; 
CrUZ, 2003; rUHE; ZUMBo, 2013). 

Etimologicamente, avaliar significa 
“atribuir valor a”, ou seja, identificar qua-
lidades ou magnitudes de fenômeno ou 
processo que permitam especificar ou 
tornar mais preciso a sua compreensão 
como objeto de conhecimento humano 
(lUCKESi, 1990). No âmbito do compor-
tamento humano, avaliar exige, portanto, 
que se defina o objeto de avaliação, no 
contexto específico de sua emergência, 
com o propósito de emitir um juízo es-
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pecializado e orientar decisões sobre a 
conduta das pessoas (CrUZ, 2002). Um 
processo de avaliação compreende um 
conjunto de atividades que são anteceden-
tes e posteriores à ação do avaliador, mas 
que inclui, também, a ação do avaliador 
ao longo do processo. Nesse sentido, sua 
função é estimular o desempenho dos en-
volvidos (central no processo) e examinar 
as características desse desempenho em 
função dos resultados obtidos e à luz dos 
referenciais teóricos utilizados (alCHiEri; 
CrUZ, 2010; BoToMÉ; riZZoN, 1997).

ao se avaliar a aprendizagem dos es-
tudantes e os aspectos de um curso de 
educação na modalidade a distância, o 
caráter ético assume destaque. pois, por 
meio da avaliação, é possível verificar, com 
certo grau de qualidade, o que foi aprendi-
do no curso, visando, consequentemente, 
um melhor desempenho em sua atuação 
profissional, compatível com o aprendido. 
Esse tipo de avaliação assume a função de 
proteger a sociedade contra ações de pro-
fissionais inabilitados e seus possíveis ma-
lefícios (DiaS, GoNTiJo & oliVEira, 2003).

o estudante pode ser considerado 

uma fonte de coleta de informação acerca 
do programa e os aspectos que o com-
põem. Se algo está errado, o que pode ser 
motivo de decréscimo na participação do 
curso, essa informação deve chegar por 
meio de feedback a sua organização pro-
motora. Uma vez que o curso é construído 
para os estudantes, suas opiniões devem 
ser levadas em consideração não só ao fi-
nal, como também ao longo do seu desen-
volvimento (rUMBlE, 2002). Quando um 
sistema de avaliação é desenvolvido, di-
ferentes tipos de informações podem ser 
levantadas: o professor passa a ter mais 
clareza acerca do que precisa programar 
como condição de ensino; o estudante 
passa a aprimorar sua aprendizagem e in-
tervenções ao longo do programa podem 
ser desenvolvidas (liBÂNEo, 1994; Soa-
rES; riBEiro, 2001; CaSSal, 2010).

Um sistema é constituído por um 
conjunto de elementos que são interrela-
cionados, interdependentes e dirigidos a 
um objetivo comum (MarioTTi, 1999). 
Dessa forma, um sistema de avaliação 
é composto por diversos tipos de avalia-
ções com objetivos específicos que visam 
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atingir a mesma finalidade, isto é, levan-
tar dados acerca do processo de ensino 
e aprendizagem de cada estudante e do 
curso no qual está inserido. 

Um sistema de avaliação engloba ele-
mentos de processo e desfecho (apren-
dizagens e habilidades aperfeiçoadas) e 
repercussões de elementos instrucionais 
(materiais e recursos didáticos). a realiza-
ção de um sistema de avaliação busca a 
integração e a articulação entre práticas 
e equipes, com a finalidade de alcançar 
objetivos coerentes e consistentes para 
todos. para isso, a integração entre ins-
trumentos de avaliação também é neces-
sária, uma vez que a utilização de apenas 
uma perspectiva de avaliação sobre o fe-
nômeno da aprendizagem pode vir a redu-
zi-lo a apenas uma determinada perspec-
tiva (SoBriNHo, 2010).

É relevante, do ponto de vista científico 
e social, desenvolver um sistema de ava-
liação acerca dos aspectos que envolvem 
um curso na modalidade de educação a 
distância. assim, foi construído um Siste-
ma de avaliação do Curso (SaC) com base 
nas diretrizes emanadas da Coordenação 

do projeto. a avaliação possibilita que 
ações sejam propostas e objetivos sejam 
traçados, proporcionando melhorias no 
curso em andamento e em cursos poste-
riores. para isso, este relatório tem por ob-
jetivo avaliar os resultados alcançados no 
Curso de Capacitação Trabalho Social em 
programas de Habitação de interesse So-
cial ofertado na modalidade a distância.

Introdução
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2 /// MÉToDo
o Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social 
teve abrangência nacional e 5 mil vagas foram ofertadas para profissionais que atuam 
na área de Trabalho Social voltado para programas de Habitação de interesse Social, 
sendo que 12.492 pessoas se inscreveram no Curso e, do total de inscritos, 5.051 tive-
ram a matrícula efetuada. a duração do Curso foi de três meses (13 semanas), com car-
ga horária de 120 horas. o início foi em 13 de março e o término foi em 11 de junho de 
2014. o Curso foi composto por 12 capítulos, disponibilizados semanalmente aos estu-
dantes através do ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem (aVEa).

o Sistema de avaliação do Curso foi elaborado pela equipe de avaliação de proces-
sos de ensino e aprendizagem do NUTE-UFSC. as funções da equipe foram: planejar, 
desenvolver, aplicar e analisar os resultados provenientes do Sistema de avaliação do 
Curso, com base nos recursos didáticos e metodológicos propostos no programa de 
ensino. para isso, a equipe de avaliação determinou como objetivo principal: desenvol-
ver um sistema de avaliação dos aspectos do Curso de Capacitação Trabalho social em 
Programas de Habitação de Interesse Social, ofertado na modalidade de educação a dis-
tância. a atuação do SaC foi mediada por reuniões com a participação da coordenação 
geral do projeto, com as equipes de desenvolvimento de materiais e com os autores do 
Curso. As reuniões foram realizadas com a finalidade de discutir, compreender e eviden-
ciar os processos avaliativos que foram realizados ao longo do Curso.

os dados resultantes do Sistema de avaliação do Curso foram divididos em aspectos 
qualitativos e quantitativos. os aspectos qualitativos foram analisados manualmente por 
meio da técnica de análise de conteúdo por eixos temáticos. Foi utilizado o recurso de 
agrupamento de conteúdos por ordem de similaridade de ideias, comentários e argumen-
tos, determinando sua ocorrência nos eixos temáticos.
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os aspectos quantitativos foram anali-
sados por meio de um pacote estatístico 
com procedimentos descritivos (distribui-
ção de frequências, médias e desvio pa-
drão), comparação de médias do escore 
total para amostras separadas e parea-
das, correlações e análise de variância 
(aNoVa). a comparação de médias vi-
sou identificar se havia diferenças entre 
os escores de determinados grupos com 
algumas variáveis do perfil do estudante, 
como diferenças nas pontuações entre 
estudantes do sexo feminino e masculi-
no. as correlações foram realizadas com 
objetivo de identificar se existia uma rela-
ção direta entre o aumento de pontuação 
de um escore e o aumento de pontuação 
ou de valor de alguma outra variável. Já 
a ANOVA visou identificar diferenças nas 
médias dos grupos das variáveis do perfil 
do estudante, mas com variáveis que pos-
suíam 3 ou mais grupos, como região. 

o processo de trabalho que envolveu 
as atividades de avaliação do SaC está re-
presentado na Figura 1. 

Figura 1 - Fluxograma do Sistema de 
Avaliação do Curso (SAC)

Método

Figura 1

Elaboração do Sistema 
de Avaliação do Curso 

(SAC)

Reunião com todas as 
equipes constituintes 

do Curso

Aspectos quantitativos
Aspectos qualitativos

Avaliação de 
Atividade de 

Capítulo (AAC)

Avaliação de 
Certificação (AC)

Avaliação 
Final de 

Curso (AFC)

Pareamento da aprendizagem 
das habilidades por meio das 
respostas da AFIA com AAC

Avaliação de 
Vídeo e Teleaula 

(AVT)

Avaliação da 
Estratificada

(AE)

Avaliação de 
Banco de 

Práticas (ABP)

Avaliação  qualitativa dos aspectos do Curso 
levantados pelo discurso dos estudantes

Desenvolver um sistema de 
avaliação acerca dos aspectos que 

envolvem o Curso na modalidade de 
educação a distância

Avaliação Final e 
Individual de 

Aprendizagem 
(AFIA)

Elaboração dos objetivos de ensino 
com base nas habilidades a serem 

desenvolvidas pelos estudantes
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Nesta seção são apresentados os cinco procedimentos utilizados no Sistema de 
avaliação do Curso (SaC). o Sistema foi desenvolvido com o intuito de levantar informa-
ções sobre o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes do Curso por meio de 
diferentes procedimentos e em distintos momentos. 

2.1 Construção do SAC

o processo de elaboração do Sistema de avaliação foi apresentado a todas as equipes 
de profissionais que compuseram o Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas 
de Habitação de Interesse Social, de forma que pudesse ser pensado e discutido em con-
junto. Sendo assim, a proposta inicial do SaC foi aperfeiçoada com base nas sugestões 
da Coordenação do Curso e das demais equipes envolvidas, tendo enfim se consolidado 
como uma proposta de sistema integrado norteado por 5 procedimentos de avaliação. 

o Sistema de avaliação teve por objetivo levantar dados acerca de aspectos da apren-
dizagem dos estudantes, como o desenvolvimento do repertório profissional, conteúdo, 
uso dos conhecimentos no ambiente profissional e o próprio sistema de avaliação. Para 
isso, o Sistema foi composto por 5 procedimentos de avaliação, a saber: 

1. avaliação de atividade de Capítulo (aaC); 
2. Avaliação Estratificada (AE); 
3. avaliação de Vídeo e Teleaula (aVT); 
4. avaliação de Banco de práticas i e ii (aBp i) e (aBp ii); 
5. Avaliação de Certificação (AC) – composta pela Avaliação Final e Individual de 

aprendizagem (aFia) e pela avaliação Final do Curso (aFC). 
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a Figura 2 sintetiza os procedimentos que constituem o Sistema de avaliação ao 
longo do processo do Curso.

Figura 2 - Representação do processo de avaliação do Curso
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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para que alguns procedimentos do SaC fossem desenvolvidos e explicitados, os 
objetivos de cada capítulo do livro foram elaborados em conjunto com os autores do 
Curso, seguindo um plano de ensino (apêndice 7) composto por: 

a. Identificação; 
b. Ementa; 
c. objetivos; 
d. Estratégias de ensino e aprendizagem; 
e. recursos; 
f. avaliação; 
g. referências. 

os planos de ensino tinham por objetivo sistematizar os principais aspectos de cada 
capítulo para orientar o estudante acerca da estrutura geral do processo de ensino e 
aprendizagem do Curso. Como matriz de todo o processo de desenvolvimento dos pla-
nos de ensino, foi desenvolvido um programa do Curso (apêndice 8), no qual aparecem 
os conceitos centrais, objetivos, público-alvo e cronograma. 

2.1.1 Avaliação de Atividade de Capítulo (AAC)

o material didático do Curso foi organizado em 12 capítulos, divididos em 4 módulos. 
No final de cada capítulo, havia uma questão de múltipla escolha a ser respondida pelo 
estudante. Essa atividade foi desenvolvida de acordo com os objetivos de ensino elabo-
rados juntamente com os autores dos capítulos. a cada alternativa assinalada pelo es-
tudante, havia um feedback por escrito e imediato a sua resposta, estando ela correta ou 
não. Essas atividades tinham como objetivo criar condições para que o estudante ana-
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lisasse seu desempenho naquele capítu-
lo e, se necessário, revisar as informações 
que possibilitariam a escolha da alterna-
tiva correta, seja por meio da releitura do 
capítulo ou contato com os tutores.

Embora fosse optativa, essa atividade 
se constituía em uma oportunidade de o 
estudante testar a habilidade desenvolvida 
por meio do capítulo estudado e de se pre-
parar para a realização da avaliação Final 
e individual de aprendizagem (aFia). Era 
importante que os estudantes respondes-
sem a questão referente ao capítulo, pois 
essa atividade englobava os seus aspec-
tos mais relevantes e necessários também 
para a compreensão do capítulo posterior. 
Devido à importância da realização dessa 
atividade, os tutores foram orientados a 
estimular os estudantes a responderem 
cada questão, antes de avançarem para o 
próximo capítulo. portanto, a atividade de 
capítulo representa uma oportunidade de 
verificação da aprendizagem do estudan-
te de forma tópica, pois a resposta à ati-
vidade reflete uma síntese realizada pelo 
estudante acerca do conteúdo do capítulo 
por ele acessado.

Dentro do sistema de avaliação, es-
sas atividades tinham por objetivo aferir 
as habilidades desenvolvidas pelos estu-
dantes ao estudarem os capítulos, sendo 
que cada capítulo, como já mencionado, 
era avaliado por meio de questões espe-
cíficas distribuídas ao longo do Curso e 
na aFia.

a aaC proporciona um feedback em 
dois sentidos, sendo o primeiro para o 
próprio estudante, ao indicar o resultado 
do aprendizado do conteúdo do capítulo, 
e o segundo para o Curso, ao identificar 
o impacto do conteúdo do capítulo no 
aprendizado do estudante por meio do ín-
dice de acerto nas atividades.

Assim, ao fim do Curso, foi realizado 
um pareamento entre as respostas assi-
naladas em cada atividade, com o objeti-
vo de identificar se as habilidades foram 
aperfeiçoadas a longo prazo. Com base 
nessas informações, foi possível iden-
tificar se algum conteúdo do Curso se 
mostrou mais difícil ou mais fácil para 
alguma parcela da população, ou se o 
estudante demonstrou ter aperfeiçoado 
alguma habilidade.
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Figura 3 - Representação do fluxo do procedimento de Avaliação de Atividade de Capítulo
Figura 3
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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2.1.2 Avaliação Estratificada (AE)

A Avaliação Estratificada teve por objeti-
vo identificar a percepção dos estudantes 
em relação aos aspectos gerais do anda-
mento do Curso: 

a. interesse nos assuntos abordados; 
b. modalidade de educação a distância; 
c. conhecimentos aplicáveis à prática 

profissional; 
d. facilidades e dificuldades na 

aprendizagem; 
e. grau de satisfação no Curso. 

os estudantes dessa etapa foram se-
lecionados de forma randomizada com 
base em procedimentos de amostra es-
tratificada, por meio das variáveis sexo, 
faixa etária e região de inscrição. para 
identificar o tamanho da amostra, foi rea-
lizado o cálculo de quantos estudantes 
comporiam uma amostra significativa, as-
sumindo-se um erro de 10%. Esse cálculo 
evidenciou um número de 98 estudantes, 
no entanto, foram utilizados 100 estudan-

tes para preservar a estratificação correta 
dos estratos. Como amostra estimada, 
foram criados 3 bancos de dados, com 
100 estudantes em cada um. a avaliação 
com os estudantes foi realizada em três 
momentos distintos do Curso, sendo que 
em cada momento o contato era realizado 
por 6 monitores nos turnos matutino, ves-
pertino e noturno. 

os monitores entraram em contato 
com os estudantes, via ligação telefôni-
ca, a partir de uma lista contendo nome, 
número de telefone e região de inscrição. 
Nesse momento, quatro situações pode-
riam ocorrer: 

1. o estudante não atender a ligação do 
monitor; 

2. o estudante atender e responder a 
todas as perguntas; 

3. o estudante atender e responder parte 
das perguntas; 

4. o estudante optar em não responder 
as questões da avaliação. 
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Caso não fosse possível entrar em contato com o estudante durante o período da 
avaliação, o fato era registrado, porém o estudante não era excluído do sorteio para as 
outras avaliações estratificadas. O roteiro de contato (Apêndice 2) possuía 6 perguntas, 
das quais 5 delas eram perguntas abertas e uma objetiva. as perguntas seguiam uma 
ordem numérica e cada pergunta gerava outra pergunta alternativa para complementar 
a informação da primeira.

Exemplo:

1. Você achou interessante o Curso até o momento? [ ] Sim [ ] Não
Caso a resposta do estudante fosse SiM: o que você achou mais interessante?
Caso a resposta do estudante fosse NÃo: o que você achou desinteressante no Curso?

a última questão seguiu uma lógica 
diferente. Ela apresentava uma escala de 
1 a 5, em que o número 1 significava “in-
satisfação” e o número 5, “satisfação”. o 
estudante deveria escolher um número de 
1 a 5 de acordo com o seu grau de satis-
fação. logo após o estudante atribuir um 
valor à sua satisfação, foram realizadas 
perguntas referentes a sua escolha. para 
garantir a precisão do dado e a confiabi-
lidade das informações, as respostas dos 
estudantes foram registradas pelos mo-
nitores, por meio de escrita ou digitação, 
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no mesmo momento em que respondia 
as perguntas. a fala do estudante foi ano-
tada na íntegra e da forma mais comple-
ta possível. além disso, foi solicitado aos 
monitores que tanto as instruções quanto 
as perguntas fossem lidas de forma ínte-
gra, com objetivo de padronizar as aplica-
ções. Essas solicitações foram realizadas 
durante uma formação entre a equipe do 
SaC e os monitores. o papel dos monito-
res nesse momento foi essencial para a 
realização da atividade, uma vez que seu 
auxílio e relacionamento mais direto com 
os estudantes (MÁXiMo, 2011) possibilita-
ram sua aproximação a eles.

a aE tinha também a pretensão de 

complementar as avaliações sobre o Cur-
so. a utilização de apenas um instrumen-
to de avaliação Final do Curso poderia 
enviesar as respostas, uma vez que exis-
tiria a possibilidade de apenas estudantes 
ativos no Curso responderem. Já com a 
utilização de estratos da população, foi 
possível coletar informações do Curso 
decorrentes dos estudantes participantes, 
dos que apenas acessaram, dos que nun-
ca acessaram e dos desistentes1. assim, 
uma maior quantidade de informações 
acerca do Curso pôde ser resgatada, au-
mentando a quantidade e a qualidade do 
feedback, o que possibilitou melhorias ao 
longo do Curso, quando possível.

1 Os estudantes que nunca acessaram, eram aqueles que nunca entraram no AVEA, nem ao menos fize-
ram o primeiro login na plataforma. o grupo de estudantes que acessaram contemplava desde os estu-
dantes que haviam feito apenas o primeiro acesso àqueles que acessaram os e- books, assistiram aos 
vídeos, mas que não participaram de nenhuma atividade. Já os estudantes participantes eram aqueles 
que além de entrar no aVEa participaram de ao menos uma das atividades propostas: como Fóruns de 
Capítulo, de Dúvidas, de apresentação, Geral, avaliação de atividade de Capítulo ou Banco de práticas i 
e ii. os desistentes foram os estudantes matriculados que por algum motivo não iriam conseguir pros-
seguir com o Curso e solicitaram, formalmente, via e-mail, a desistência. 
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Figura 4 - Representação do fluxo do procedimento de Avaliação Estratificada
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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2.1.3 Avaliação de videoaula e 
Teleaula (AvT)

as videoaulas e teleaulas são recursos im-
portantes em um Curso na modalidade de 
EaD. Quando os Cursos EaD tiveram seu 
início por correspondência, essas mídias 
enviadas pelo correio possibilitavam a 
aproximação dos organizadores com os 
estudantes (rUHE; ZUMBo, 2013), bem 
como tinham por objetivo aproximar o es-
tudante do assunto teórico que estudava, 
trazendo conteúdos práticos. Dessa for-
ma, a avaliação desses recursos e do seu 
impacto na aprendizagem dos estudantes 
torna-se também um elemento importan-
te para o sistema de avaliação.

No Curso, foram elaboradas 12 videoau-
las, com duração entre 5 e 13 minutos, nas 
quais os autores dos capítulos discorriam 
acerca de aspectos relativos aos seus res-
pectivos conteúdos de ensino. as videoau-
las eram transmitidas por meio do youtube 
e vinculadas ao aVEa. as teleaulas, por sua 
vez, foram transmitidas por meio dos ca-
nais NBr, TV UFSC e no Youtube vinculado 
ao aVEa. além disso, elas ocorreram em 

dois momentos, com duração média de 
uma hora e meia cada uma. Nelas foram 
discutidas as práticas que ocorrem na rea-
lidade do campo de atuação do estudan-
te. após assistir a cada vídeo e teleaula, o 
estudante poderia responder, com limite de 
233 caracteres, a seguinte pergunta: Como 
você pode aproveitar as informações da 
teleaula (ou videoaula) em sua prática pro-
fissional? Comente. 

O objetivo dessa avaliação foi identifi-
car a pertinência do conteúdo do vídeo e 
da teleaula na prática profissional do estu-
dante, em consonância com o conteúdo 
apresentado no Curso. Essa avaliação se 
referia às reações espontâneas dos es-
tudantes sobre o Curso, com objetivo de 
complementar a Avaliação de Certifica-
ção e a Avaliação Estratificada.

Visando a preservação da qualidade 
dos dados, as respostas dos estudantes 
na avaliação das teleaulas/videoaulas fo-
ram organizadas em um banco de dados 
e, quando necessário, foram tratadas por 



38 Relatório Final: detalhamento do Sistema de Avaliação do Curso de Capacitação

meio de um software de análise de dados qualitativos. Nessa avaliação, foi possível 
identificar qualitativamente, com base na análise do conteúdo verbal escrito, se os estu-
dantes conseguiam relacionar os conteúdos teóricos apresentados nos capítulos com 
aspectos da prática profissional. 

Método

Figura 5 - Representação do fluxo do procedimento de Avaliação de Videoaula e Teleaula
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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2.1.4 Avaliação de banco de 
Práticas (AbP)

o Banco de práticas foi composto por 
dois tipos de avaliação: 

a. Banco de Práticas I – Experiências; 
b. Banco de práticas ii - Novos projetos. 

o objetivo dos Bancos de práticas era 
possibilitar que os conhecimentos obti-
dos por meio da prática profissional do 
estudante desenvolvido no Curso fossem 
divulgados aos interessados nesse tema. 
outro objetivo dos Bancos era dar condi-
ções para que o estudante refletisse acer-
ca do que já realizou profissionalmente e 
das futuras intervenções que poderiam 
ser aprimoradas em função do conheci-
mento desenvolvido no Curso.

O Banco de Práticas I – Experiências 
consistiu em um espaço virtual de troca 
de informações e experiências práticas 
sobre os projetos de Trabalho Social vol-
tados para habitação de interesse social 
realizados pelos estudantes em seus mu-
nicípios/territórios. Foi apresentado um 

roteiro (apêndice 3), contendo orientações 
para a elaboração do relato da experiên-
cia do estudante em um projeto já desen-
volvido ou em desenvolvimento. além de 
utilizá-lo, o estudante, ao relatar sua ex-
periência, selecionava a região do país de 
acordo com o local onde foi realizada sua 
intervenção, tendo em vista que o Curso 
ocorreu em âmbito nacional.

Já o Banco de práticas ii - Novos pro-
jetos foi um espaço virtual com propostas 
de desenvolvimento de Trabalho Social 
voltado para habitação de interesse social 
em determinado município/território. os 
estudantes elaboraram projetos ligados 
às temáticas abordadas no decorrer do 
Curso. para auxiliar o estudante no desen-
volvimento do seu projeto, foi elaborado 
um roteiro (apêndice 4), com um conjun-
to de orientações para a escrita do relato 
ou projeto a ser construído. Nesse rotei-
ro, havia indicações de como o estudan-
te deveria escrever seu texto a partir de 
perguntas norteadoras alinhadas com o 
objetivo de cada prática e com a sua rea-
lidade profissional. A realização do Banco 
de Práticas I – Experiências e do Banco 
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de práticas ii - Novos projetos, proporcionadas pelo Curso, foi considerada uma avalia-
ção formativa e não-obrigatória. por meio dela, os estudantes criaram uma compilação 
de propostas de práticas. 

Figura 6 - Representação do fluxo do procedimento de Avaliação de Banco de Práticas

O objetivo do Banco de Práticas I - Experiências era socializar as práticas associadas 
ao trabalho social experienciadas pelos estudantes. O objetivo do Banco de Práticas II - Novos 
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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2.1.5 Avaliação de Certificação (AC)

a aC foi composta por duas avaliações, 
a avaliação Final e individual de aprendi-
zagem (aFia) e a avaliação Final de Cur-
so (aFC). para que o estudante recebes-
se seu certificado de conclusão do Curso, 
era necessário que ambas as avaliações 
fossem realizadas. a seguir, serão explica-
das a aFia e a aFC.

2.1.5.1 Avaliação Final e individual 
de Aprendizagem (AFiA)

a aFia foi composta por 24 questões de 
múltipla escolha em que somente uma 
delas estava correta (apêndice 5). De 
acordo com o Guia do Estudante (item 7.9, 
p. 39), a fim de obter a certificação, era im-
prescindível o aproveitamento de 70% ou 
mais de acertos na aFia e a realização da 

aFC (que 16 das 24 questões fossem res-
pondidas corretamente). Tendo efetivado 
esse procedimento, o estudante se torna-
ria concluinte, recebendo o certificado de 
extensão universitária fornecido pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina. além 
de serem computados os pontos dos es-
tudantes, as habilidades dessa avaliação 
foram pareadas com as atividades de ca-
pítulo, a fim de entender quais habilidades 
se mantiveram ao longo do Curso. a aFia 
seguiu um padrão relacionado a uma pro-
va final de um Curso presencial. Sobrinho 
(2010) explica que exames, provas e tes-
tes são ferramentas que oferecem deci-
sões burocráticas e que trazem informa-
ções úteis aos professores e estudantes. 
assim, a utilização de uma técnica como 
essa isoladamente poderia se tornar insu-
ficiente, mas somada aos outros procedi-
mentos de avaliação, a técnica traz maior 
credibilidade aos seus resultados.
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Figura 7 - Representação do fluxo do procedimento de Avaliação de Certificação
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preenchimento 
do instrumento 
de avaliação do 

AVEA

1ª tentativa de 
preenchimento do 

instrumento de 
avaliação no AVEA

Índice de acertos 
menor do que o 
necessário para 

certificação

Definição do objetivo 
do Curso

Definição com os 
autores do objetivo de 

cada capítulo

Elaboração de dois itens 
de avaliação para cada 
capítulo que possibilite 
a verificação do alcance 

do objetivo definido
Possibilidade de 

impressão do 
instrumento de 

avaliação antes de 
respondê-lo no 

AVEA

Certificação de 
conclusão do Curso

Desenvolver um sistema de 
avaliação acerca dos aspectos que 

envolvem o Curso na modalidade de 
educação a distância

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Método
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Figura 7 - Representação do fluxo do procedimento de Avaliação de Certificação
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

2.1.5.2 Avaliação Final do Curso 
(AFC)

a aFC foi constituída por 36 questões de 
múltipla escolha com o objetivo de carac-
terizar a avaliação dos estudantes sobre 
aspectos do andamento do Curso. a cada 
questão, o estudante deveria assinalar 
uma resposta no grau da escala de satis-
fação que variava de 1 a 5, sendo 1- insa-
tisfatório e 5 - satisfatório. Havia também 
a opção “Não observei” para ser assinala-
da (apêndice 6). Como o objetivo era le-
vantar a opinião do estudante, não havia 
respostas corretas ou erradas. Essa ava-
liação obteve um caráter mais objetivo 
quando comparada às demais avaliações 
do Curso. assim, esses dados vieram a 
complementar todos os dados coletados 
ao longo do Curso, sendo possível avaliar 
de forma mais completa a percepção do 
estudante sobre o Curso.

a aFC teve caráter obrigatório, pois 
nessa condição todos os estudantes a res-
ponderiam, contemplando, dessa forma, 
aqueles satisfeitos e insatisfeitos com o 
Curso. outro motivo da escolha pela obri-
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gatoriedade da resposta foi a representati-
vidade dos dados levantados. Essa avalia-
ção tem uma finalidade similar a avaliação 
institucional, que visa aprimorar aspec-
tos do Curso e de processos de ensino e 
aprendizagem (MEC, 2002). assim, ao ela-
borar o SaC, a objetividade dessa avalia-
ção em conjunto com avaliações de cará-
ter predominantemente qualitativa, como 
a Avaliação Estratificada, contribui para a 
identificação de duas perspectivas diferen-
tes da opinião do estudante sobre o Curso. 

2.1.6 Formações para a equipe  
do SAE

para que as diferentes etapas do SaC 
ocorressem de forma planejada e alinha-
das com os objetivos do Curso foram rea-
lizadas quatro formações em momentos 
diferentes e com públicos-alvo distintos, 
com o objetivo de explicar os procedimen-
tos de aplicação e suas responsabilida-
des no processo de avaliação. Essas for-
mações ocorreram transversalmente ao 
andamento do Sistema de avaliação e de 

acordo com a necessidade de cada equi-
pe, dado que monitores possuíam uma 
função (MÁXiMo, 2011), tutores possuíam 
outra (SoUZE ET al, 2011), e os supervi-
sores de tutoria, por sua vez, mantinham 
a coesão entre tutores e monitores (VEr-
Gara, 2007).

a primeira formação realizada foi com 
a equipe de autores do Curso. Essa for-
mação tinha como objetivo orientar os 
autores a elaborarem objetivos de ensino 
baseados em habilidades a serem desen-
volvidas pelos estudantes a partir do con-
teúdo do capítulo escrito por cada autor. 
Após definir os objetivos, foram criadas, 
juntamente com os autores, as perguntas 
que visavam avaliar em algum grau se o 
estudante desenvolveu a habilidade do 
capítulo. Essas perguntas foram as que 
constituíram a avaliação de atividade de 
Capítulo e a avaliação Final e individual de 
aprendizagem (aFia).

participaram da segunda formação os 
tutores, os monitores e os supervisores de 
tutoria do Curso. o objetivo foi apresentar 
a eles no que consistia o SaC, bem como 
mostrar os diferentes papéis de cada 

Método
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equipe. Foi aberto um espaço para que 
sanassem as suas dúvidas e sugerissem 
melhorias no SaC. 

a terceira formação ocorreu apenas 
com os monitores o objetivo foi orientá
-los sobre como proceder na avaliação 
Estratificada ao entrarem em contato 
com os estudantes. Foi entregue a cada 
membro um roteiro contendo instruções 
iniciais para contato com o estudante e 
um conjunto de perguntas a serem rea-
lizadas. Foram simuladas situações nas 
quais o monitor deveria registrar falas do 
estudante. Por fim, foi debatido com o gru-
po a importância de um registro preciso e 
completo das falas dos estudantes. 

a quarta formação ocorreu com a 
equipe de tutores e foi sobre o Banco de 
práticas ii - Novos projetos, o objetivo foi 

criar um espaço de elucidação das dúvi-
das sobre os recursos utilizados nesse 
Banco e apresentar o aplicativo disponibi-
lizado no aVEa, que havia sido criado para 
receber as postagens dos estudantes no 
que se refere aos novos projetos. 

as formações realizadas tiveram por 
objetivo explicar sobre os procedimentos 
realizados pelo SaC e padronizar as apli-
cações desses instrumentos por parte da 
equipe. Essa técnica se mostrou eficiente 
ao longo do Curso já que minimizou efei-
tos inesperados durante as aplicações e 
aumentou o vínculo entre a equipe de ava-
liação com as outras equipes. Essa padro-
nização realizada para fins de aplicação 
tende a melhorar a confiabilidade dos da-
dos obtidos, o que por consequência gera 
resultados fidedignos quanto ao Curso.
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3 /// RESulTADoS E ANáliSE
No capítulo anterior foi descrito o método utilizado para coleta de dados da avaliação 
do Curso. Neste capítulo, são apresentados os principais resultados e suas respectivas 
análises decorrentes dos cinco procedimentos de avaliação utilizados. 

3.1 Aspectos quantitativos

Nesta seção são apresentados os dados quantitativos do SaC. Com base nesses da-
dos, foram descritos o perfil dos estudantes, bem como os demais aspectos referen-
tes à percepção e ao desenvolvimento do repertório de aprendizagem dos estudantes 
do Curso.

3.1.1 Perfil dos estudantes

No total, houve 5.051 estudantes matriculados no Curso, sendo 85,3% do sexo feminino 
e 14,7% do sexo masculino (Figura 8). a média de idade foi de 36,7 anos (Dp=9,5), com 
idade mínima de 18 anos e idade máxima de 73 anos. 
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Figura 8 - Distribuição da frequência de estudantes por sexo
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

os estudantes eram, em sua maioria, da região Nordeste (35,8%) e da região Sudeste 
(33%) como é possível ver na Figura 9. as unidades federativas prevalentes foram São 
paulo (12,9%) e Minas Gerais (10,7%), com um total de 1.205 cidades brasileiras em que 
havia estudantes. Com relação às pessoas com deficiência, 15 estudantes relataram ter 
deficiência motora, 8 estudantes relataram ter deficiência visual e 6 estudantes relata-
ram ter deficiência auditiva. 

Resultados e Análise
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Figura 9 - Distribuição da frequência de estudantes por região
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

o Curso agregou estudantes com diversos níveis de escolaridade, sendo que os ní-
veis de pós-graduação (43,6%) e graduação completa (50,8%) foram os mais frequentes. 
Como pode ser visto na figura 10, os níveis de escolaridade de doutorado (n=24), ensino 
médio completo (n=3), incompleto (n=1) e graduação incompleta (n=3) apresentaram 
pouca expressividade na amostra. 
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Figura 10 - Distribuição da frequência de estudantes por escolaridade

24

3

1

3

2.564

251

2.205

 

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Resultados e Análise

Quanto à formação profissional, a área 
da assistência social (63,2%) foi preva-
lecente. Uma quantia significativa de es-
tudantes (21,2%) assinalou a alternativa 
“outra” ao responder sobre sua formação, 
o que indicou que a variedade de alterna-
tivas para essa questão deve ser especi-
ficada em cursos posteriores (Figura 11).
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Figura 11 - Distribuição de frequência dos estudantes por  
área de formação profissional
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Como o público-alvo do Curso eram técnicos que trabalhavam com Trabalho Social 
voltado para habitação de interesse social, a prevalência dessa função era esperada e 
foi confirmada (71%). Em relação ao tempo na função, a porcentagem de estudantes 
que a exerciam a menos de um ano foi de 17,7 %; entre 1 e 3 anos foi de 29%; entre 3 e 5 
anos foi de 17,6%; entre 5 e 10 anos foi de 21%; entre 10 e 20 anos foi de 10,4%; e a mais 
de 20 anos foi de 4,3%. A representação gráfica da proporção de estudantes divididos 
por função pode ser vista na Figura 12. 
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Figura 12 - Distribuição da frequência de estudantes por tipo de função
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

a maior parte dos estudantes indicou que seu trabalho tinha abrangência municipal 
(n=3752) e local (n=2.465), conforme a Figura 13.

Resultados e Análise
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Figura 13 - Distribuição da frequência de estudantes por abrangência do trabalho realizado
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O interesse dos estudantes foi dividido em 4 categorias apresentadas na figura 14. 
O perfil mais detalhado dos estudantes pode ser visto no Relatório Final com aspectos 
gerais do Curso.

Figura 14 - Distribuição da frequência de respostas sobre o interesse dos 
estudantes no Curso
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Resultados e Análise
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3.1.2 Avaliação de Atividade de Capítulo (AAC) 

Foram elaboradas 12 atividades que foram respondidas pelos estudantes no final de 
cada capítulo. Essas questões foram elaboradas visando refletir os objetivos e habilida-
des propostos no conteúdo do Curso. De modo geral, foram obtidas porcentagens altas 
de acertos. Esse fato pode ser atrelado a alguns comentários obtidos nas perguntas da 
Avaliação Estratificada, em que os estudantes apontaram que as atividades dos capítu-
los estavam fáceis.

A partir do capítulo 8, o nível de acertos decresceu, o que indica que o nível de dificul-
dade das questões pode ter aumentado. o formato da questão 8 foi diferente das ques-
tões anteriores, sendo necessário que os estudantes relacionassem alguns conteúdos, 
o que impactou no nível de acertos dessa questão. assim como nas questões seguintes 
(9, 10, 11 e 12), o número de respondentes decresceu, fato esse ligado ao final do Curso 
também.

Tabela 1 - Estatística descritiva da porcentagem de acerto dos estudantes na 
Atividade de Capítulo

MÓDULO – CAPíTULO Nº DE RESPOSTAS % ACERTO

Módulo I - Capítulo 1 

Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas dire-
trizes do Ministério das Cidades para o Trabalho Social 

3446 97.1%

Módulo II - Capítulo 2 

Mobilização, organização, fortalecimento social e acompanha-
mento e gestão social da intervenção

3397 97,5%

(continua na próxima página)
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MÓDULO – CAPíTULO Nº DE RESPOSTAS % ACERTO

Módulo II - Capítulo 3 

Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no 
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento e do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida

3229 98,9%

Módulo II - Capítulo 4 

Educação Ambiental no Trabalho Social 
3131 93,5%

Módulo II - Capítulo 5 

Planejamento e Orçamento Familiar
3052 97%

Módulo II - Capítulo 6 

Gestão condominial e educação patrimonial
2977 98,3%

Módulo II - Capítulo 7

Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios
2898 94,9%

Módulo III - Capítulo 8 

Projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas
2729 52,9%

Módulo III - Capítulo 9

Projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à de-
manda aberta

2669 76,2%

Módulo III - Capítulo 10

Plano de Desenvolvimento Socioterritorial
2617 84%

Resultados e Análise

(continua na próxima página)
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MÓDULO – CAPíTULO Nº DE RESPOSTAS % ACERTO

Módulo III - Capítulo 11

Plano de reassentamento e medidas compensatórias
2456 71,2%

Módulo IV - Capítulo 12

Gestão, licitações, convênios e contratos
2397 86,8%

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

as atividades dos capítulos tinham 
como objetivo ser uma autoavaliação do 
que foi aprendido, por isso era esperado 
que o estudante respondesse cada ativi-
dade logo após a leitura do conteúdo de 
cada capítulo, isso talvez justifique as al-
tas porcentagens de acerto encontradas. 
No entanto, também foram encontradas 
porcentagens de acerto consideradas 
mais baixas, o que indicou variância de 
questões fáceis e difíceis. a análise das 
atividades dos capítulos revelou que os 
estudantes as consideraram, de maneira 
geral, fáceis e compreensivas. 

3.1.3 Avaliação Final e individual 
de Aprendizagem (AFiA)

para essa avaliação foram separados 2 
bancos de dados. o primeiro banco con-
tém as respostas da primeira tentativa 
dos estudantes e o segundo banco con-
tém as respostas da segunda tentativa 
dos estudantes. Como foram criadas duas 
questões para cada capítulo, é importante 
destacar que a questão 19 (capítulo 10) foi 
anulada e por isso ela foi descartada das 
análises a seguir.



58 Relatório Final: detalhamento do Sistema de Avaliação do Curso de Capacitação

3.1.3.1 Primeira tentativa

participaram da primeira tentativa 1.737 estudantes. ao gerar o escore total desse ban-
co, foi identificado que 20 estudantes não haviam concluído a avaliação proposta. Por 
ser uma população pequena, esses estudantes foram mantidos na análise de dados. a 
média de pontuação total foi de 20 pontos (Dp=3,3), com mínima de 6 pontos e máxima 
de 24 pontos, sendo que 20,4% dos estudantes atingiram a pontuação máxima. por ser 
a primeira tentativa, uma média alta na pontuação final pode indicar que as questões 
estavam fáceis ou que existe alguma variável interveniente não identificada.

Figura 15 - Histograma na média das pontuações finais dos estudantes na 
primeira tentativa
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Resultados e Análise
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as porcentagens de acerto das ques-
tões podem ser vistas na Tabela 2. as ques-
tões do capítulo 1 apresentaram porcenta-
gens elevadas de acerto (98,7% e 98,6%), 
seguidas pela questão 17 (capítulo 9), com 
acerto de 98%, e pela questão 4 (capítulo 2), 
95,4%. Essas questões foram embasadas 
nos conceitos básicos de Trabalho Social, 
suas etapas e intervenções na demanda 
aberta. porcentagens altas de acerto indi-
cam que, ao olhar pelo objetivo e a questão 
proposta na avaliação, os conteúdos das 
questões parecem ter sido aprendidos de 
forma satisfatória pelo estudante.

a questão 22 (capítulo 11) foi a ques-
tão com menor porcentagem de acerto, 
53,6%, seguida pela questão 14 (capítulo 
7), 58,4%, e pela questão 8 (capítulo 4), 

66,6%. Essas questões abarcaram assun-
tos mais específicos como estratégias de 
violência, educação ambiental, planos de 
reassentamento e medidas compensató-
rias. os baixos níveis de acerto podem ser 
decorrentes de a população considerá-las 
mais difíceis. Três hipóteses podem ser le-
vantadas aqui: a) a questão não mensura 
o que propõe; b) é de difícil compreensão 
para a população; ou c) a questão se re-
fere a conteúdos considerados mais di-
fíceis no Curso. No caso da hipótese c), 
a questão pode se tornar um parâmetro 
para futuros Cursos ao elaborar planos de 
ensino e a ordem com que os conteúdos 
são dispostos já que, por serem mais es-
pecíficos, podem ser mais difíceis para a 
população compreender. 
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Tabela 2 - Distribuição percentual de acertos por questões da AFIA

MÓDULO – CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 
DE ACERTO

Módulo I - Capítulo 1

Trabalho Social na 
Habitação, conceitos 
básicos e novas diretrizes 
do Ministério das Cidades 
para o Trabalho Social 

1. Marque a questão que apresenta 
corretamente as orientações fundamentais 
do Trabalho Social voltado para habitação 
social em programas de habitação de 
interesse social.

98,7%

2. A implementação eficiente do Trabalho 
Social voltado para habitação social é uma 
condição necessária para a governança 
do projeto. A partir da afirmativa exposta, 
marque a alternativa que está corretamente 
relacionada às etapas necessárias para a 
execução do Trabalho Social voltado para 
habitação social.

98,6%

Módulo II - Capítulo 2 

Mobilização, organização, 
fortalecimento social e 
acompanhamento e gestão 
social da intervenção

3. Para que haja mobilização, é necessário 
que as pessoas se envolvam com o coletivo 
e se sintam parte de um grupo. Essa senten-
ça se refere ao conceito de:

90%

4. Sobre a elaboração de uma proposta de 
ação de mobilização social no PTS, é correto 
afirmar que:

95,4%

Resultados e Análise

(continua na próxima página)
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MÓDULO – CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 
DE ACERTO

Módulo II - Capítulo 3

Desenvolvimento 
socioeconômico - 
conceitos e práticas no 
âmbito do Programa 
de Aceleração do 
Crescimento e do 
Programa Minha Casa 
Minha Vida

5. O PAC no Estado do Rio de Janeiro traba-
lhou sua metodologia de forma integrada e 
baseada em quais fundamentos?

71,5%

6. Um dos eixos do Trabalho Social voltado 
para habitação social no âmbito do PAC 
e do Programa MCMV está relacionado à 
questão do desenvolvimento econômico das 
comunidades beneficiadas. Indique qual das 
alternativas abaixo completa corretamente o 
sentido da frase acima.

82%

Módulo II - Capítulo 4

Educação Ambiental no 
Trabalho Social 

7. Identifique quais afirmações abaixo são 
(V) verdadeiras e quais são (F) falsas e mar-
que a alternativa que indica a ordem correta.

80,2%

8. Abaixo serão encontradas as etapas dos 
planos e projetos de Trabalho Social voltado 
para habitação social e suas ações corres-
pondentes.

66,6%

Módulo II - Capítulo 5

Planejamento e Orçamento 
Familiar

9. As palavras-chave no Planejamento 
Financeiro são: 87,4%

10. De acordo com o capítulo 5, a Poupança 
corresponde a: 83,8%

Módulo II - Capítulo 6

Gestão condominial e 
educação patrimonial

11. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a frase abaixo. A formação 
administrativa do corpo diretivo de um con-
domínio edilício:

81,3%

12. O que diferencia o Trabalho Social vol-
tado para habitação social que é realizado 
após a entrega do conjunto habitacional do 
que antecede a sua ocupação?

93,3%

(continua na próxima página)
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MÓDULO – CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 
DE ACERTO

Módulo II - Capítulo 7

Estratégias de 
enfrentamento da 
violência nos territórios

13. Ao estabelecer medidas de prevenção à 
violência para os indivíduos, o gestor do Tra-
balho Social voltado para habitação social 
deve priorizar:

90,6%

14. Identifique quais afirmações abaixo são 
(V) verdadeiras e quais são (F) falsas e mar-
que a alternativa que indica a ordem correta.

58,4%

Módulo III - Capítulo 8

Projeto de Trabalho 
Social em intervenções 
territorializadas

15. Identifique a alternativa correta de 
complementação do enunciado abaixo. 
O objetivo geral do Trabalho Social 
voltado para habitação social em Projetos 
Habitacionais, de acordo com a Portaria 
n° 21, é “promover a participação social, a 
melhoria das condições de vida, a efetivação 
dos direitos sociais dos beneficiários e a 
sustentabilidade da intervenção”. (BRASIL, 
2014, p. 5). Considerando essa definição, 
são objetivos específicos e diretrizes a 
serem asseguradas no projeto formulado:

89,6%

16. Identifique quais afirmações abaixo são 
(V) verdadeiras e quais são (F) falsas e mar-
que a alternativa que indica a ordem correta. 
O processo de formulação do Trabalho So-
cial voltado para habitação social para uma 
determinada realidade, seguindo as regras 
do Ministério das Cidades, pressupõe aten-
der algumas diretrizes e reunir condições 
técnicas básicas indispensáveis entre as 
quais estão:

72,2%
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MÓDULO – CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 
DE ACERTO

Módulo III - Capítulo 9

Projeto de Trabalho 
Social de intervenções 
destinadas à demanda 
aberta

17. Qual das alternativas abaixo correspon-
de aos critérios nacionais de priorização de 
candidatos ao benefício habitacional, con-
forme disposto na Lei n° 11.977/2009?

98%

18. Considerando o que foi discutido no 
capítulo 9 em relação à seleção de famílias, 
é correto afirmar que:

78,9%

Módulo III - Capítulo 10

Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial

19. ANULADA -

20. No Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial há algumas questões 
fundamentais, são elas:

70,6%

Módulo III - Capítulo 11

Plano de reassentamento 
e medidas compensatórias

21. A normativa do MCIDADES, 
referente ao Plano de Reassentamento 
e Medidas Compensatórias, dispõe 
sobre a obrigatoriedade da instituição 
de mecanismos de participação e de 
mediação e resolução de eventuais conflitos 
decorrentes da intervenção, devendo ser 
acessível e levar em conta a existência 
e a disponibilidade de procedimentos 
comunitários, judiciais e extrajudiciais. 
Sobre mecanismos de mediação e resolução 
de conflitos, é correto afirmar que:

89%

22. Indique o que não configura solução de 
atendimento aplicável à população afetada 
pelo deslocamento involuntário no Plano de 
Reassentamento e Medidas Compensató-
rias dispostos na Portaria n° 317/2013 do 
MCIDADES.

53,6%

(continua na próxima página)
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MÓDULO – CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 
DE ACERTO

Módulo IV - Capítulo 12

Gestão, licitações, 
convênios e contratos

23. Sobre o Termo de Referência (TR), é cor-
reto afirmar que: 87,1%

24. Em consideração à necessidade de uma 
proposta técnica e levantamento de valor 
no Trabalho Social voltado para habitação 
social, qual das alternativas completa corre-
tamente o(s) requisito(s) de análise desses 
recursos?

85,9%

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Para identificar quais hipóteses se confirmavam, foi realizado o teste de Kuder-Ri-
chardson (KR20), no qual são apresentados os índices de dificuldade das questões (Ku-
der; Richardson, 1937). O teste KR20 viabiliza a identificação da dificuldade das ques-
tões com base nas porcentagens de acerto e a identificação da precisão da questão na 
mensuração. No geral, o instrumento completo obteve 0,82 em dificuldade, o que é um 
dado limítrofe para consideração de que o instrumento variava em níveis de dificuldade. 
Com relação à dificuldade das questões, o coeficiente KR20 indicou que as questões 1 
e 2 (capítulo1), questão 4 (capítulo 2) e 17 (capítulo 9) foram as mais fáceis, enquanto 
as questões 8 (capítulo 4), 14 (capítulo 7) e 22 (capítulo 11) foram as mais difíceis, con-
firmando os dados vistos pela porcentagem de acerto. Segundo Can (2010), um dos 
fatores que influenciam o desempenho e o sucesso de um estudante em um curso na 
modalidade EaD é a manutenção de padrões altos nas exigências impostas pelo curso, 
o que reflete também nas questões finais e no seu nível de dificuldade. A variação dos 
níveis de dificuldade permite identificar que a discriminação das questões deve ser reali-
zada de forma mais eficiente, o que foi encontrado com esse instrumento da AFIA.
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3.1.3.2 Comparação de médias entre grupos das variáveis do perfil  
do estudante

Com objetivo de identificar diferenças de pontuações entre os grupos, foram realizadas 
comparações de médias por meio do teste t e aNoVa (Figura 16). Quando testes de 
comparação de médias são realizados, é possível identificar se determinadas caracte-
rísticas de determinados grupos podem interferir no aumento ou decréscimo da pontua-
ção de um escore. posteriormente, essa informação é de grande valia para melhorias 
em cursos futuros e identificação de público-alvo e de sua aprendizagem.

Figura 16 - Distribuição das médias de escore total por grupos das variáveis sexo, 
escolaridade, função, tempo na função, formação e região
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Na Figura 16, é possível identificar 
pela linha vermelha a média do escore fi-
nal de todos os estudantes do Curso. as-
sim, cada ponto em cima de cada variável 
(sexo, escolaridade, função, tempo na fun-
ção, formação e região) representa a mé-
dia de pontos daquele grupo, sendo possí-
vel identificar se um grupo teve uma média 
de pontuação total próxima da média de 
todos os estudantes ou se ficou acima ou 
abaixo. Quanto aos grupos de sexo, não 
foram observadas diferenças entre o sexo 
feminino e o masculino (t=-0,23, p=0,81)

 os grupos de escolaridade, por sua vez, 
não demonstraram diferenças significati-

vas nas médias de pontuação final (F=0,7, 
p=0,56), assim como suas variâncias não 
demonstraram ser equivalentes, ou seja, a 
aprendizagem dos estudantes não parece 
ter sido influenciada por essa variável. 

os grupos divididos por regiões de-
monstraram diferenças significativas nas 
médias de pontuação total (F=2,6, p=0,03), 
mas sem respeitar o princípio das variân-
cias equivalentes. as regiões demons-
traram uma média de 20 pontos, sendo 
que a região centro-oeste teve sua média 
significativamente maior, com 21 pontos 
(Dp=3,2). Esses dados podem ser vistos 
na Figura 17.

Figura 17 - Distribuição da média de pontuação no escore total por região
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Ao se verificar em que área os profissionais haviam se formado, foram identifica-
das diferenças significativas entre suas médias de pontuação (F=5,3, p=0,0001) com 
variâncias não-equivalentes. Estudantes com formação em arquitetura, em produção 
habitacional, em desenvolvimento urbano, em engenharia e em participação comunitá-
ria apresentaram médias de 21 pontos, enquanto estudantes com formação em direito 
urbano apresentaram médias de 19 pontos (Dp=2,3) (Figura 18). por mais que todas as 
formações tenham algo em comum com o tema do Curso, foi possível identificar que 
determinadas áreas de formação contribuíram de forma significativa para a aprendiza-
gem dos estudantes e o aumento da sua média no escore total.

Figura 18 - Distribuição da média de pontuação no escore total por área de formação
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Os grupos divididos por funções no trabalho demonstraram diferenças significativas 
nas médias de pontuação total (F=3,1, p=0,0086). o grupo de analistas demonstrou média 
de 21 pontos (Dp=2,7) enquanto o grupo de consultores demonstrou média de 19 pontos 
(Dp=3,5) (Figura 19). ao analisar as variâncias, o teste de Bartlett não encontrou equiva-
lência, ou seja, as variâncias entre as populações eram heterocedásticas. 

Figura 19 - Distribuição da média de pontuação no escore total por função
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

ao dividir os grupos pelo tempo em que exerciam sua função, foram encontradas 
novamente diferenças significativas (F=5,9, p=0,0001), mas as variâncias não eram ho-
mocedásticas. o grupo que exercia sua função há menos de 1 ano demonstrou a menor 
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média de pontos, com 19 pontos (Dp=3,9) e o grupo que exercia sua função a mais de 
20 anos demonstrou a maior média, com 21 pontos (Dp=2,7) (Figura 20). o tempo de 
atividade na função demonstrou um resultado esperado acerca da pontuação no escore 
total. Estudantes que exerciam sua função há mais tempo, apresentaram escores signi-
ficativamente maiores, assim como estudantes que exerciam a função há menos tempo 
obtiveram escores significativamente menores.

Figura 20 - Distribuição da média de pontuação no escore total por grupos em 
função do tempo de trabalho na função

19

21

20

Mais de 20 anos

1 a 3 anos

Menos de 1 ano

3 a 5 anos 5 a 10 anos 10 a 20 anos

N= 78

N= 499

N= 261

N= 307 N= 307 N= 200

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Um ponto importante a ser ressaltado é o grupo “outra” dentro de algumas variáveis. 
Ao utilizar essa categoria, e diferenças significativas forem sendo encontradas, tal como 
na variável “tipo de função” e “área de formação”, quaisquer inferências a serem realiza-
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das se tornam limitadas, uma vez que não 
é possível identificar os aspectos que essa 
categoria compõe. Categorias assim, sem 
especificação, prejudicam a análise, como 
no caso da variável “área de formação”, em 
que 406 pessoas escolheram essa alter-
nativa e tiveram pontuações significativa-
mente mais altas, mas não é possível infe-
rir sobre o resultado.

ao analisar os escores totais por gru-
pos na primeira tentativa, é possível iden-
tificar de forma fidedigna como os esco-
res variaram conforme as características 
específicas de cada grupo. Informações 
complementares acerca da variância 
desses grupos, de acordo com a média 
de pontuação final, podem ser vistas nas 
figuras 17 a 20. Esses dados puderam 
confirmar hipóteses acerca do tempo de 
trabalho na função e nível de aprendiza-
gem no Curso, bem como levantaram in-
formações novas acerca de quais áreas 
de formação apresentaram maior nível de 
aprendizagem, uma vez que isso interferia 
no conhecimento previamente obtido.

3.1.3.3 Relações entre a  
AAC e a AFiA

para essas análises, foram combinados 
os bancos de aFia (1ª tentativa) com o 
banco de respostas das atividades dos 
capítulos (aC) (N=1710). Esse banco de 
dados foi filtrado posteriormente para 
manter apenas estudantes que haviam 
respondido todas as questões da avalia-
ção Final e individual de aprendizagem e 
todas as atividades dos capítulos (N=815). 
Cada banco agregava todas as questões 
das avaliações, variáveis pessoais e os es-
cores gerados a partir da aFia e da aaC.

ao correlacionar o escore das ativida-
des dos capítulos com o escore da aFia 
(1ª tentativa) sem retirar os missings, foi 
obtido um r=0,32, ou seja, uma correlação 
considerada de fraca a moderada, como 
pode ser visto na Figura 21, em que essa 
correlação é representada pela linha dia-
gonal dentre os escores totais das ativi-
dades dos capítulos e da aFia. É possí-
vel identificar que existiu um aumento de 
escore da aaC quando ocorria também o 
aumento do escore da aFia, ou seja, quan-
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to mais questões na avaliação de atividade de Capítulo o estudante acertava, maior era 
seu escore na avaliação Final e individual de aprendizagem.

Figura 21 - Distribuição da dispersão entre o escore da Avaliação de Atividade 
de Capítulo com o escore da Avaliação Final e Individual de Aprendizagem com 
missings (N=1710)
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

para que isso fosse visto de forma mais precisa, o mesmo procedimento foi reali-
zado apenas com os estudantes que responderam todas as atividades dos capítulos e 
que também haviam respondido a aFia (N=815), ou seja, sem missings de quem havia 
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respondido parcialmente as avaliações. a correlação entre os escores foi r=0,34, não 
demonstrando muita diferença de resultado do procedimento anterior, como pode ser 
visto na Figura 22. Foi identificado que, mesmo de forma moderada, existia uma relação 
crescente entre os acertos nas atividades dos capítulos e os acertos na aFia.

Figura 22 - Distribuição da dispersão entre o escore da Avaliação de Atividade  
de Capítulo com o escore da Avaliação Final e Individual de Aprendizagem sem  
missings (N=815)

7

8

9

10

11

12

0 105 15 20 25

Valores ajustados Escore na atividade
 

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

a título de recomendação, ao longo do Curso surgiu a demanda de que a atividade 
de Capítulo fosse mais difícil, essa demanda foi levantada aqui como sugestão para 
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futuros cursos. atividades muito fáceis 
podem não discriminar os níveis de di-
ficuldade entre os estudantes e, conse-
quentemente, podem estar interferindo 
na correlação encontrada nesse Curso. 
Mesmo com essa informação, foi possí-
vel identificar que a Atividade de Capítulo 
assumiu um papel importante no desem-
penho dos estudantes uma vez que a sua 
realização tendia a demonstrar escores 
mais altos na aFia.

Por fim, cada atividade foi correla-
cionada às respectivas questões que re-
presentavam sua habilidade na aFia. o 
procedimento utilizado foi correlação do 
tipo policórica, já que esse tipo de corre-
lação permite que variáveis binárias (0 ou 
1, acerto ou erro) sejam correlacionadas 
com variáveis contínuas (escore total). 

as atividades dos capítulos 2, 5 e 9 
se correlacionaram de forma moderada 
a forte com os acertos nas questões da 
mesma habilidade da aFia. ou seja, estu-
dantes que acertavam questões desses 
capítulos, tendiam a acertar as questões 
referentes aos mesmos na aFia. Como 
cada capítulo foi construído de forma a 

ter uma habilidade e um objetivo, os quais 
era refletidos nas questões elaboradas 
para a aaC e para a aFia, essas questões 
demonstraram que tal objetivo pôde ser 
atingido parcialmente.

ao analisar o parâmetro de precisão 
da questão 1 do capítulo 9, foram levan-
tadas evidências de que ela era muito 
fácil e com pouca correlação com as 
demais, o que indica que o acerto nessa 
questão pode ser consequência do seu 
nível de facilidade e não da aprendizagem 
do estudante. outras correlações interes-
santes foram encontradas entre as ques-
tões da aFia. as questões dos capítulos 
1, 2, 6, 7 e 9 apresentaram correlações 
moderadas entre si na avaliação Final e 
individual de aprendizagem, o que indi-
cou que o conteúdo previsto para essas 
questões era homogêneo e correspondia 
às habilidades propostas uma vez que, 
se o estudante acertasse uma questão 
daquele capítulo, tinha maior probabilida-
de de acertar a outra questão referente 
ao mesmo capítulo. Esse dado foi con-
siderado uma evidência de precisão do 
instrumento de avaliação.
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Tabela 3 - Correlações entre as atividades dos capítulos com as questões da AFIA

MÓDULO - CAPíTULO QUESTõES 
DA AFIA

CORRELAÇÃO 
ENTRE 

ATIVIDADE E 
QUESTÃO

CORRELAÇÃO 
ENTRE AS 
QUESTõES

Módulo I - Capítulo 1

Trabalho Social na Habitação, conceitos 
básicos e novas diretrizes do Ministério das 
Cidades para o Trabalho Social

Questão 1 -

0,81
Questão 2 -

Módulo II - Capítulo 2 

Mobilização, organização, fortalecimento 
social e acompanhamento e gestão social da 
intervenção

Questão 3 0,34

0,48
Questão 4 0,56

Módulo II - Capítulo 3

Desenvolvimento socioeconômico - conceitos 
e práticas no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento e do Programa 
Minha Casa Minha Vida

Questão 5 0,13

0,20
Questão 6 0,02

Módulo II - Capítulo 4

Educação Ambiental no Trabalho Social

Questão 7 0,11
0,25

Questão 8 -0,07

Módulo II - Capítulo 5

Planejamento e Orçamento Familiar

Questão 9 0,46
0,37

Questão 10 0,36

Módulo II - Capítulo 6

Gestão condominial e educação patrimonial

Questão11 0,10
0,44

Questão 12 -
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MÓDULO - CAPíTULO QUESTõES 
DA AFIA

CORRELAÇÃO 
ENTRE 

ATIVIDADE E 
QUESTÃO

CORRELAÇÃO 
ENTRE AS 
QUESTõES

Módulo II - Capítulo 7

Estratégias de enfrentamento da violência nos 
territórios

Questão 13 0,08
0,45

Questão 14 0,14

Módulo III - Capítulo 8

Projeto de Trabalho Social em intervenções 
territorializadas

Questão 15 0,17
0,10

Questão 16 0,04

Módulo III - Capítulo 9

Projeto de Trabalho Social de intervenções 
destinadas à demanda aberta

Questão 17 0,55
0,47

Questão 18 0,10

Módulo III - Capítulo 10

Plano de Desenvolvimento Socioterritorial

Questão 19 -
-

Questão 20 0,14

Módulo III- Capítulo 11

Plano de reassentamento e medidas 
compensatórias

Questão 21 0,25
0,34

Questão 22 0,19

Módulo IV - Capítulo 12

Gestão, licitações, convênios e contratos

Questão 23 0,09
0,36

Questão 24 0,08

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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3.1.3.4 Segunda tentativa

Houve 3.434 estudantes nesse banco. a média de pontuação total foi de 20,4 pontos 
(Dp=3,1), com mínima de 6 pontos e máxima de 24 pontos, sendo que 19,4% dos estu-
dantes atingiram a pontuação máxima (Figura 23). Por ser a tentativa final, era esperado 
que houvesse um nível elevado de pontuação final para que fosse confirmada a eficácia 
da aprendizagem repassada aos estudantes, já que as questões apresentaram evidên-
cias de precisão. 

Figura 23 - Histograma da média das pontuações finais dos estudantes na  
segunda tentativa
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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as porcentagens de acerto das ques-
tões podem ser vistas na Tabela 4. as 
questões do capítulo 1 apresentaram 
novamente porcentagens elevadas de 
acerto (98,8% e 98,9%), seguidas pela 
questão 1 do capítulo 9 (97,9%) e pela 
questão 1 do capítulo 11 (97,9%). Essas 
questões foram embasadas nos con-
ceitos básicos de Trabalho Social, e in-
tervenções na demanda aberta, planos 
de reassentamento e medidas compen-
satórias. porcentagens altas de acerto 
indicam que, ao olhar para o objetivo e 
para a questão proposta na avaliação, 

os conteúdos das questões parecem 
ter sido adquiridos de forma satisfatória 
pelo estudante. 

a questão 2 do capítulo 11 foi a ques-
tão com menor porcentagem de acerto 
(54,6%) seguida pela questão 2 do capítu-
lo 7 (61,9%) e pela questão 2 do capítulo 4 
(67,8%). Essas questões foram as que ob-
tiveram menor porcentagem de acerto na 
primeira tentativa também, mantendo seu 
nível de dificuldade na segunda tentativa. 
o que sugere que essas questões apre-
sentam bons índices de dificuldade como 
visto nos coeficientes de KR20.
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Tabela 4 - Porcentagem de acertos por questões da Avaliação Final e Individual de 
Aprendizagem da segunda tentativa

MÓDULO – 
CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 

DE ACERTO

Módulo I -  
Capítulo 1

Trabalho Social 
na Habitação, 
conceitos básicos 
e novas diretrizes 
do Ministério das 
Cidades para o 
Trabalho Social

1 Marque a questão que apresenta 
corretamente as orientações 
fundamentais do Trabalho Social voltado 
para habitação social em programas de 
habitação de interesse social

98,8%

2 A implementação eficiente do Trabalho 
Social voltado para habitação social é uma 
condição necessária para a governança 
do projeto. A partir da afirmativa 
exposta, marque a alternativa que está 
corretamente relacionada às etapas 
necessárias para a execução do Trabalho 
Social voltado para habitação social.

98,9%

Módulo II - 
Capítulo 2 

Mobilização, 
organização, 
fortalecimento 
social e 
acompanhamento 
e gestão social da 
intervenção

3 Para que haja mobilização, é necessário 
que as pessoas se envolvam com o 
coletivo e se sintam parte de um grupo. 
Essa sentença se refere ao conceito de:

89,9%

4 Sobre a elaboração de uma proposta de 
ação de mobilização social no PTS, é 
correto  
afirmar que:

95,3%
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MÓDULO – 
CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 

DE ACERTO

Módulo II - 
Capítulo 3

Desenvolvimento 
socioeconômico 
- conceitos e 
práticas no âmbito 
do Programa de 
Aceleração do 
Crescimento e do 
Programa Minha 
Casa Minha Vida

5 O PAC no Estado do Rio de Janeiro 
trabalhou sua metodologia de forma 
integrada e baseada em quais 
fundamentos?

70,7%

6 Um dos eixos do Trabalho Social voltado 
para habitação social no âmbito do PAC 
e do Programa MCMV está relacionado à 
questão do desenvolvimento econômico 
das comunidades beneficiadas. Indique 
qual das alternativas abaixo completa 
corretamente o sentido da frase acima.

85,5%

Módulo II - 
Capítulo 4

Educação 
ambiental no 
Trabalho Social 

7 Identifique quais afirmações abaixo são (V) 
verdadeiras e quais são (F) falsas e marque 
a alternativa que indica a ordem correta.

81,7%

8 Abaixo serão encontradas as etapas 
dos planos e projetos de Trabalho Social 
voltado para habitação social e suas ações 
correspondentes.

67,8%

Módulo II - 
Capítulo 5

Planejamento 
e Orçamento 
Familiar

9 As palavras-chave no Planejamento 
Financeiro são: 88,8%

10 De acordo com o capítulo 5, a Poupança 
corresponde a: 90%

(continua na próxima página)
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MÓDULO – 
CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 

DE ACERTO

Módulo II - 
Capítulo 6

Gestão 
condominial 
e educação 
patrimonial

11 Assinale a alternativa que completa 
corretamente a frase abaixo. A formação 
administrativa do corpo diretivo de um 
condomínio edilício:

82,4%

12 O que diferencia o Trabalho Social voltado 
para habitação social que é realizado após 
a entrega do conjunto habitacional do que 
antecede a sua ocupação?

94,3%

Módulo II - 
Capítulo 7

Estratégias de 
enfrentamento 
da violência nos 
territórios

13 Ao estabelecer medidas de prevenção à 
violência para os indivíduos, o gestor do 
Trabalho Social voltado para habitação 
social deve priorizar:

93,4%

14 Identifique quais afirmações abaixo são (V) 
verdadeiras e quais são (F) falsas e marque 
a alternativa que indica a ordem correta.

61,9%

Resultados e Análise

(continua na próxima página)
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MÓDULO – 
CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 

DE ACERTO

Módulo III - 
Capítulo 8

Projeto de 
Trabalho Social 
em intervenções 
territorializadas

15 Identifique a alternativa correta de 
complementação do enunciado abaixo. 
O objetivo geral do Trabalho Social 
voltado para habitação social em 
Projetos Habitacionais, de acordo com a 
Portaria n° 21, é “promover a participação 
social, a melhoria das condições de 
vida, a efetivação dos direitos sociais 
dos beneficiários e a sustentabilidade 
da intervenção”. (BRASIL, 2014, p. 
5). Considerando essa definição, são 
objetivos específicos e diretrizes a serem 
asseguradas no projeto formulado:

91,1%

16 Identifique quais afirmações abaixo são (V) 
verdadeiras e quais são (F) falsas e marque 
a alternativa que indica a ordem correta. O 
processo de formulação do Trabalho Social 
voltado para habitação social para uma 
determinada realidade, seguindo as regras 
do Ministério das Cidades, pressupõe 
atender algumas diretrizes e reunir 
condições técnicas básicas indispensáveis 
entre as quais estão:

79,4%

(continua na próxima página)
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MÓDULO – 
CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 

DE ACERTO

Módulo III - 
Capítulo 9

Projeto de 
Trabalho Social 
de intervenções 
destinadas à 
demanda aberta

17 Qual das alternativas abaixo corresponde 
aos critérios nacionais de priorização 
de candidatos ao benefício habitacional, 
conforme disposto na Lei n° 11.977/2009?

97,9%

18 Considerando o que foi discutido no 
capítulo 9 em relação à seleção de famílias, 
é correto afirmar que:

82,6%

Módulo III - 
Capítulo 10

Plano de 
Desenvolvimento 
Socioterritorial

19  ANULADA -

20 No Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial há algumas questões 
fundamentais, são elas:

69,1%

Resultados e Análise

(continua na próxima página)
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MÓDULO – 
CAPíTULO QUESTÃO PORCENTAGEM 

DE ACERTO

Módulo III - 
Capítulo 11

Plano de 
reassentamento 
e medidas 
compensatórias

21 A normativa do MCIDADES, referente 
ao Plano de Reassentamento e 
Medidas Compensatórias, dispõe 
sobre a obrigatoriedade da instituição 
de mecanismos de participação e de 
mediação e resolução de eventuais 
conflitos decorrentes da intervenção, 
devendo ser acessível e levar em conta 
a existência e a disponibilidade de 
procedimentos comunitários, judiciais 
e extrajudiciais. Sobre mecanismos de 
mediação e resolução de conflitos, é 
correto afirmar que:

97,9%

22 Indique o que não configura solução 
de atendimento aplicável à população 
afetada pelo deslocamento involuntário 
no Plano de Reassentamento e Medidas 
Compensatórias dispostos na Portaria n° 
317/2013 do MCIDADES.

54,6%

Módulo IV - 
Capítulo 12

Gestão, licitações, 
convênios e 
contratos

23 Sobre o Termo de Referência (TR), é correto 
afirmar que: 89,5%

24 Em consideração à necessidade de uma 
proposta técnica e levantamento de valor 
no Trabalho Social voltado para habitação 
social, qual das alternativas completa 
corretamente o(s) requisito(s) de análise 
desses recursos?

88,6%

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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sideradas altas tanto na primeira quanto 
na segunda tentativa. 

Para confirmar se houve aumento sig-
nificativo de pontuação da primeira para 
a segunda tentativa, foi realizado o teste 
t para amostras pareadas. para isso, foi 
montado um banco de dados com as 
pessoas que haviam respondido todas as 
questões nas tentativas 1 e 2 (N=1715). o 
procedimento não indicou diferenças sig-
nificativas entre as respostas da primeira 
e da segunda tentativa (t=1,34, p=0,17), ou 
seja, não houve diferença significativa en-
tre as duas tentativas. É possível afirmar 
que mais estudantes optaram por realizar 
a segunda tentativa, quando comparado à 
quantidade de estudantes que realizaram 
somente a primeira, como pode ser visto 
na Figura 24.

Resultados e Análise

Os coeficientes de KR20 apresenta-
ram um índice de dificuldade de 0,84, ou 
seja, as questões estavam mais fáceis na 
segunda tentativa, como era esperado já 
que os estudantes obtiveram a oportuni-
dade de imprimir suas primeiras avalia-
ções, revisá-las e responder novamente a 
avaliação. Com esse aumento, é possível 
identificar a importância da análise da pri-
meira tentativa, uma vez que os dados da 
segunda tentativa tendem a camuflar al-
gumas características do primeiro impac-
to da avaliação.

3.1.3.5 Dados da primeira e da 
segunda tentativas

o banco de dados da primeira tentativa 
teve 1.737 estudantes e o banco da se-
gunda tentativa teve 3.434 estudantes. 
a mínima foi de 6 pontos e a máxima foi 
de 24 pontos nas duas tentativas. a mé-
dia da primeira tentativa foi de 20 pontos 
(Dp=3,3), enquanto a média da segunda 
tentativa foi de 20,4 pontos (Dp=3,1). o 
que confirmou médias de pontuação con-
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Figura 24 - Histograma dos escores da primeira e da segunda tentativas
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Em síntese, na AFIA, foram identificados altos níveis de acertos em boa parte das 
questões, tanto na primeira tentativa quanto na segunda. Esse dado trouxe evidências 
de que os estudantes haviam compreendido o conteúdo repassado. Para identificar 
se houve conteúdos mais difíceis, foram identificadas quais questões apresentavam 
níveis de acertos mais baixos quando comparadas às demais questões. Dessa forma, 
foram encontradas as questões 22, 14 e 8 como sendo as mais difíceis. Essas ques-
tões eram sobre conteúdos considerados mais específicos no Curso, como violência 
e sustentabilidade e por isso foi levantada a hipótese de que esse poderia ser o motivo 
da menor porcentagem de acertos. 
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3.1.4 Avaliação Final  
do Curso (AFC)

Nesse banco houve 3.344 estudantes. os 
estudantes que responderam a aFC, mas 
não foram concluintes do Curso foram 
mantidos nesse banco, uma vez que o ob-
jetivo dessa avaliação era identificar a per-
cepção do estudante acerca de diversos 
aspectos do Curso. 

a aFC avaliou de forma objetiva 4 ca-
tegorias do Curso: 1) o Curso em geral; 2) 
os recursos didáticos; 3) o desempenho 
dos tutores; 4) o desempenho dos moni-
tores; e 5) autoavaliação. as médias apre-
sentadas podem ser vistas nas tabelas 6 
a 9. Em média, os estudantes classifica-
ram o seu desempenho em 4,1 (Dp=0,7) e 
classificaram o Curso com uma média de 
4,7 (Dp=0,5).

Tabela 5 - Estatística descritiva dos recursos didáticos de Curso

RECURSO DIDáTICO MéDIA DAS NOTAS DP

Guia do Estudante 4,59 0,68

Ebook 4,69 0,63

Banco de Experiências 4,42 0,88

Banco de Projetos 4,44 0,88

Fórum Geral 4,42 0,85

Fórum de Apresentação 4,50 0,79

Fórum de Dúvidas 4,47 0,86

Fórum de Debate 4,46 0,86

Videoaula 4,75 0,58

Teleaula 4,73 0,61

Resultados e Análise

(continua na próxima página)
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RECURSO DIDáTICO MéDIA DAS NOTAS DP

Entrevista 4,7 0,66

Atividade de Capítulo 4,48 0,84

Webteca 4,6 0,74

Leitura Complementar 4,7 0,63

Vídeo Pré-Curso 4,7 0,7

Avaliação Final e Individual de Aprendizagem 4,7 0,61

Plano de Ensino 4,7 0,59

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Tabela 6 - Estatística descritiva da avaliação dos tutores

AVALIAÇÃO DOS TUTORES MéDIA DP

Domínio do conteúdo 4,7 0,7

Objetividade das respostas 4,7 0,7

Tempo de retorno 4,7 0,7

Acompanhamento ao longo do 
Curso

4,7 0,7

Auxílio na organização do tempo 4,6 0,83

Incentivo da troca de experiências 
entre estudantes

4,6 0,8

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Tabela 7 - Estatística descritiva da Avaliação Final de Curso

AVALIAÇÃO DO CURSO MéDIA DAS NOTAS DP

Divisão do tempo 4,5 0,74

AVEA 4,7 0,62

Temáticas apresentadas 4,7 0,54

Modalidade a distância 4,7 0,63

Suas expectativas 4,6 0,67

Possibilidade de recomendá-lo  
a alguém

4,8 0,55

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Tabela 8 - Estatística descritiva da avaliação dos monitores do Curso

AVALIAÇÃO DOS MONITORES MéDIA DAS NOTAS DP

Tempo de retorno 4,7 0,84

Comunicação 4,7 0,81

Objetividade das respostas 4,7 0,82

Agilidade na resolução de 
problemas e dúvidas

4,7 0,86

Contato para Avaliação 
Estratificada

4,8 0,86

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Resultados e Análise
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os dados encontrados na aFC apre-
sentam um panorama positivo do Curso, 
uma vez que as médias encontradas nos 
recursos didáticos, na avaliação de mo-
nitores e tutores e na avaliação do Cur-
so foram consideradas altas, ou seja, os 
estudantes consideraram esses pontos 
satisfatórios. a aFC permitiu uma análise 
rápida de diversos pontos do Curso, de 
forma que apresentou evidências de que 
a maior parte dos estudantes o avaliava 
de forma satisfatória. 

3.1.5 Análise psicométrica do 
instrumento da AFiA

para que a análise das questões e da 
aprendizagem pudesse ser mais confiá-
vel, foram verificados os parâmetros psi-
cométricos do instrumento utilizado na 
aFia. Esse procedimento foi realizado so-
mente na 1ª tentativa com objetivo de mi-
nimizar variáveis intervenientes e o efeito 
da memória recente sobre as respostas. 

as evidências de precisão foram 
buscadas por meio do coeficiente de 

Kuder-richardson (KUDEr; riCHarD-
SON, 1937). Esse coeficiente permite 
identificar as evidências de precisão em 
instrumentos com variáveis dicotômicas, 
sendo utilizado assim para questões com 
respostas de “sim” ou “não” e “certo” ou 
“errado” (aCoCK, 2008). Foram encontra-
dos coeficientes satisfatórios para o ins-
trumento de medida utilizado.

O coeficiente de Kuder-Richardson de-
monstrou qualidade e precisão no escore 
obtido pelo instrumento (0,7678). Quanto 
ao nível de dificuldade das questões, no ge-
ral, o teste apresentou um índice de 0,8280, 
o que indica certa variância na dificuldade 
das questões. Quanto maior o índice na di-
ficuldade, mais fácil é a questão, uma vez 
que essa conta é realizada com base no 
número de acertos dividido pelo número 
de estudantes no total. Esse procedimento 
possibilitou a confirmação do nível de facili-
dade e dificuldade encontrado anteriormen-
te por meio da porcentagem de acertos.

ao considerar a correlação de cada 
questão com o resto da escala (correla-
ção questão-resto), foi identificado que 
as questões 1, 2, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23 e 
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24 apresentavam correlações muito bai-
xas com o resto do instrumento, o que le-
vantou a hipótese de que essas questões 
poderiam não estar medindo o mesmo 
construto que as outras. Em conjunto 
com isso, as questões citadas apresenta-
ram níveis altos de facilidade, o que pode 
ter influenciado na correlação por conta 
da falta de discriminação. 

Esse procedimento possibilitou identi-

ficar que, por mais que algumas questões 
tenham alguns problemas, o instrumento 
conseguiu abarcar certa variância em ní-
veis de facilidade e dificuldade. Por con-
sequência, quando uma questão é discri-
minativa, a avaliação da aprendizagem se 
torna mais precisa. assim, foi possível dis-
criminar como alguns conteúdos e suas 
questões podem ter sido mais fáceis ou 
mais difíceis ao longo do Curso.

Tabela 9 - Coeficientes de precisão das questões na primeira tentativa

QUESTõES NúMERO DE 
OBSERVAÇõES

DIFICULDADE 
DA QUESTÃO

VARIâNCIA DA 
QUESTÃO

CORRELAÇÃO 
QUESTÃO-RESTO

Questão 1 1717 0.9872 0.0126 0.1916

Questão 2 1717 0.9866 0.0132 0.2046

Questão 3 1717 0.9004 0.0897 0.3361

Questão 4 1717 0.9552 0.0428 0.3197

Questão 5 1717 0.7181 0.2024 0.4278

Questão 6 1717 0.8218 0.1465 0.3490

Questão 7 1717 0.8020 0.1588 0.3422

Questão 8 1717 0.6680 0.2218 0.3996

Questão 9 1717 0.8771 0.1078 0.3404

Resultados e Análise

(continua na próxima página)
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QUESTõES NúMERO DE 
OBSERVAÇõES

DIFICULDADE 
DA QUESTÃO

VARIâNCIA DA 
QUESTÃO

CORRELAÇÃO 
QUESTÃO-RESTO

Questão 10 1717 0.8387 0.1353 0.4004

Questão 11 1717 0.8136 0.1516 0.2516

Questão 12 1717 0.9330 0.0625 0.2255

Questão 13 1717 0.9068 0.0845 0.1755

Questão 14 1717 0.5853 0.2427 0.3221

Questão 15 1717 0.8957 0.0934 0.2589

Questão 16 1717 0.7222 0.2006 0.2740

Questão 17 1717 0.9802 0.0194 0.2403

Questão 18 1717 0.7897 0.1660 0.3819

Questão 20 1717 0.7070 0.2071 0.4181

Questão 21 1717 0.8905 0.0975 0.3581

Questão 22 1717 0.5358 0.2487 0.4329

Questão 23 1717 0.8707 0.1126 0.2980

Questão 24 1717 0.8579 0.1219 0.2005

Total 0.8280 0.3108

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Por fim, como forma de identificar se 
os conhecimentos adquiridos nesses ca-
pítulos se mantiveram ao longo do Curso, 
foram elaboradas questões na aFia que 
condiziam com as habilidades e objetivos 
propostos pelos autores dos capítulos. os 
resultados dessa relação indicaram que, 
em algumas questões, o acerto das ativi-
dades do capítulo estava atrelado ao acer-
to das questões desse mesmo conteúdo 
na AFIA. Para identificar a confiabilidade 
desse dado, foi realizada uma análise psi-
cométrica do instrumento de medida utili-
zado na aFia, o que indicou evidências de 
validade e precisão satisfatórias para os 
objetivos da avaliação. 

3.2 Aspectos Qualitativos do 
Sistema de Avaliação

3.2.1 Avaliação de Teleaula (AT)

a primeira teleaula Trabalho Social em Pós
-Ocupação teve a duração de 01 hora e 44 
minutos e foi transmitida por meio dos ca-
nais NBr, TV UFSC e foi veiculada no dia 
31 de março de 2014 no portal Youtube, vin-
culado ao aVEa. Esse recurso didático foi 
visualizado por 2.649 estudantes e 48 dos 
que visualizaram encaminharam os seus 
relatos para o banco de dados da teleau-
la (dados coletados em 01/07/2014). a se-
gunda teleaula Sustentabilidade em novos 
empreendimentos habitacionais teve a du-
ração de 01 hora e 39 minutos e foi trans-
mitida no dia 04 de junho de 2014 no canal 
NBr/EBC (Canal do Governo Federal) e na 
TV UFSC antes de sua postagem no canal 
online no youtube. Sendo que no youtube 
foram registradas 587 visualizações e 26 
dos estudantes relataram o impacto que o 
acesso ao recurso suscitou (dados coleta-
dos em 01/07/2014). a Tabela 10 mostra 
os dados gerias referentes às teleaulas.

Resultados e Análise
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Tabela 10 - Distribuição das 
visualizações por teleaula no youtube

TELEAULAS 01.07

Duração
Total no 
banco de 

dados

Total de 
visualizações 

(youtube)

1 1:44:10 48 2649

2 1:39:39 26 587

Total 3:23:49 74 3236

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

os relatos em cada banco de dados 
demonstraram variância na ocorrência, 
com grande quantidade de relatos na pri-
meira teleaula, sendo que a quantidade de 
visualizações nessa teleaula mostrou-se 
superior à segunda. isso pode ter ocorri-
do pelo fato de a segunda teleaula ter sido 
transmitida primeiro em outros canais 
de comunicação e depois no youtube. a 
quantidade de visualizações da primeira 
teleaula no youtube pode ter contribuído 
para que houvesse maior quantidade de 
relatos se comparada à segunda teleaula. 
as principais temáticas apresentadas nos 

relatos foram valores atribuídos ao con-
teúdo e às informações, repercussão na 
prática profissional e sugestões sobre o 
recurso audiovisual e o Curso.

alguns exemplos de relatos estão alis-
tados a seguir: 

Como sugestão, os estudantes 
poderiam fazer algumas questões e 

os convidados responderem... 
(Teleaula 1)

peço que haja em próximas 
aulas temáticas voltadas para 

projetos na linha pNHr. 
(Teleaula 1)

ainda bem que posso ver a Teleaula 
novamente. a expectativa gerada pelos 
interlocutores me fez ficar ainda mais 

motivado a prosseguir o curso. parabéns, e 
muito obrigado pela iniciativa de vcs. 

(Teleaula 1)
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Excelente as informações dessa teleaula. Foi 
um resumo de todos os conteúdos estudados 
no Curso e com acréscimo. Minha prática não 

será mais a mesma, terá sido grandemente 
enriquecida com este Curso e esta troca de 

experiência e informações. 
(Teleaula 2)

a teleaula foi de grande aproveitamento, pois propiciou 
aos estudantes conhecer como funciona de fato o 

trabalho que é feito pelos profissionais da mesa. Posso 
aproveitar essas informações de modo à fortalecer os 

usuários dos serviços públicos. 
(Teleaula 1)

A teleaula foi enriquecedora e fortaleceu o conteúdo do curso definindo a 
importância da mobilização, participação, o papel e a importância do sindico 

no sucesso de um empreendimento, a necessidade de fortalecer a prática 
em educação ambiental e patrimonial, as parcerias com oNG”s que possam 

desenvolver ações dentro do território e principalmente trabalhar o sentimento de 
pertença na comunidade para que todos se situam incluídos no seu território. 

(Teleaula 2)

Resultados e Análise

Quanto a teleaula, excelente, 
só o tempo que achei 

muito longo, nem todos os 
participantes tem internet 

boa. Somente hoje consegui 
assisti-la completa. 

(Teleaula 1)

a segunda teleaula foi 
bastante esclarecedora. 

Com as experiências 
de Manaus e Curitiba 

poderemos acrescentar 
muito ao nosso trabalho. 

(Teleaula 2)
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3.2.2 Avaliação de videoaula (Av)

No total, 12 videoaulas foram apresenta-
das aos estudantes e 1.549 relatos compu-
seram o banco de dados, cada videoaula 
teve um número de ocorrência de relatos 
que foram analisados e deslocados (Figu-
ra 25) para os seguintes eixos temáticos: 

a. Qualidade da informação: grau de com-
preensão, clareza, relevância e utilidade 
da informação; 
b. Repercussão na prática profissional: 
benefícios/prejuízos trazidos para a práti-
ca profissional (ver exemplos dados pelos 
estudantes); 
c. Qualidade do recurso: a importância da 
videoaula na compreensão do conteúdo 
do capítulo; 
d. ativação afetiva: respostas relaciona-
das à mobilização subjetiva que a infor-
mação suscitou; 
e. Qualificador da videoaula: expressões ou 
termos que expressam somente juízo de va-
lor em relação à videoaula. Ex.: Muito bom!; 

f. Fuga do tema: relatos constituídos por 
informações dissociadas da pergunta da 
videoaula, mas evocadas por ela;
g. Sugestões/Comentários: relatos dire-
cionados ao autor, ao Ministério das Cida-
des e à Equipe NUTE-UFSC. 

Figura 25 - Representação dos  
eixos temáticos

Fuga do 
tema

Repercussão 
na prática 

profissional

Qualidade 
do recurso 
midiático

Sugestões/
comentário

Qualidade da 
informação

Ativação 
afetiva

EIXOS
TEMÁTICOS

Qualificador 
da videoaula

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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após a visualização de cada videoaula, foi feita ao estudante a seguinte pergunta: 
“Como você pode aproveitar as informações da videoaula em sua prática profissio-
nal? Comente.” Foi disponibilizado um espaço, no qual o estudante pudesse dissertar 
sobre o impacto que a videoaula teve sobre ele. o conteúdo dissertado por cada estu-
dante sobre a videoaula foi encaminhado para um banco de dados (Tabela 11).

Tabela 11 - Distribuição das visualizações e ocorrência de relatos por videoaula

VIDEOAULAS 15.05 27.05 01.07

Duração Total no banco 
de dados

Total de 
visualizações 

(youtube)

Total de 
visualizações 

(youtube)

Total de 
visualizações 

(youtube)

1 9:11:00 78 5028 5134 5520

2 7:08:00 172 4142 4230 4687

3 5:59:00 288 3066 3156 3686

4 6:44:00 192 2574 2654 3108

5 5:22:00 190 1515 1602 2003

6 12:58:00 138 2096 2218 2737

7 8:26:00 75 1788 1970 2493

8 9:49:00 140 651 1046 1638

9 8:21:00 75 1028 1643 2253

10 5:55:00 89 90 1342 2198

11 5:36:00 61 Não disponível 624 1924

12 6:14:00 51 Não disponível Não disponível 1638

Total 91:43:00 1.549 21.978 25.619 33.885

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Resultados e Análise
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para a realização da análise dos re-
latos sobre as videoaulas foram criados 
eixos temáticos para categorização das 
respostas pelo software Iramuteq2 e no-
meados conforme o conteúdo semântico 
apresentado pelo programa a fim de po-
tencializar a utilização do recurso como 
norteador de ações de gestão.

Etapas: 
• rastreamento das frases;
• Criação de eixos temáticos pelo 

Iramuteq;
• Síntese de cada categoria temática 

com base nas respostas obtidas;
• Mapeamento da ocorrência.

2 o programa Iramuteq é um software gratuito que possibilita análises estatísticas sobre corpus textuais 
e tabelas indivíduos/palavras. 

após o rastreamento das frases, fo-
ram encontradas 7 ênfases possíveis de 
respostas que norteavam o relato do es-
tudante. Com base na ênfase dos temas 
específicos foram criados os eixos temá-
ticos utilizados no processo de análise 
de dados. assim, cada relato que fosse 
adicionado ao banco de dados seria des-
locado para o eixo temático à qual fazia 
referência. os relatos que poderiam ser 
aplicáveis a mais de um eixo temático 
foram segmentados para representar a 
semântica compatível de forma integral. 
a ocorrência de relatos por capítulo pode 
ser visualizada na Tabela 12.
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Tabela 12 - Distribuição geral de eixos temáticos das 12 videoaulas

EIxOS TEMáTICOS OCORRêNCIA %

a) Qualidade da informação 644 38,6

b) Repercussão na prática profissional 624 37,4

c) Qualidade do recurso didático 116 6,9

d) Ativação afetiva 45 2,7

e) Qualificador da videoaula 21 1,3

f) Fuga do tema 58 3,6

g) Sugestões 162 9,5

Total  1670 100

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Na análise do contexto geral de relatos, os eixos que apresentaram maior abrangên-
cia dos relatos foram: Qualidade da informação (38,8%) e Repercussão na prática profis-
sional (37,4%), totalizando 76,2% das respostas dos estudantes. a ênfase na ocorrência 
dos dois eixos sugere duas possibilidades: 1) o conteúdo, a estrutura e a qualidade do 
recurso didático das videoaulas favorecem a assimilação de informações sobre o tema 
proposto em cada capítulo, da mesma forma, evidencia aspectos que tenham alguma 
similaridade com o conceito de prática para os estudantes; ou 2) apesar de a questão 
apresentada ao estudante ter sido elaborada para abarcar o impacto das videoaulas de 

Resultados e Análise
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forma ampla (“Como você pode aproveitar as informações da videoaula em sua prática 
profissional? Comente.”), sugere-se que o estudante precisaria apresentar uma síntese 
entre o que foi adquirido de informação e o que foi agregado a sua prática profissio-
nal. Essa categoria representa o eixo temático com uma das maiores ocorrências entre 
aqueles que foram criados.

Cada eixo temático apresentou níveis diferentes de ocorrência em cada capítulo. a 
distribuição do eixo com maior frequência de relatos ‘Qualidade da informação’ pode ser 
visualizado na Tabela 13. 

Tabela 13 - Distribuição de ocorrência do eixo ‘Qualidade de informação’ por capítulo

CAPíTULOS OCORRêNCIA

1 - Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas diretrizes do 

Ministério das Cidades para o Trabalho Social 
44

2 - Mobilização, organização, fortalecimento social, acompanhamento e gestão 

social da intervenção
81

3 - Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no âmbito do Progra-

ma de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa Minha Vida
126

4 - Educação Ambiental no Trabalho Social 119

5 - Planejamento e Orçamento Familiar 63

6 - Gestão condominial e educação patrimonial 58

7 - Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios 29

8 - Projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas. 9

9 - Projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta. 21
(continua na próxima página)
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CAPíTULOS OCORRêNCIA

10 - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 33

11 - Plano de reassentamento e medidas compensatórias. 33

12 - Gestão, licitações, convênios e contratos 28

Total 644

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

os capítulos que apresentam maior 
frequência de relatos suscitados pela vi-
deoaula sobre o eixo ‘Qualidade da infor-
mação’ foram os capítulos 3 (126 relatos), 
4 (119 relatos) e 2 (81 relatos). a hipótese 
que pode ser levantada sobre a concen-
tração de relatos nos capítulos 2 e 3, é que 
são dois capítulos amplos e com grande 
quantidade de conceitos básicos para a 
compreensão do Trabalho Social voltado 
para habitação social, por esse motivo 
pode ter suscitado relatos com apropria-
ções teóricas e de valorização da aquisi-
ção de conceitos fundamentais. a maior 
ocorrência de relatos no capítulo 4 pode 
ser evidência do destaque que esse tema 
está representando na atualidade, o que 
pôde ter contribuído para que o estudan-
te refletisse outros temas associados. a 

preocupação ambiental é discutida fre-
quentemente em parte dos meios didáti-
cos de massa. Também há de se consi-
derar que os capítulos 2, 3 e 4 foram os 
capítulos com maior ocorrência de rela-
tos, 172, 288 e 192, respectivamente.

Para exemplificar melhor os relatos 
que foram categorizados no eixo citado, 
algumas frases referentes à categoria fo-
ram elencadas a seguir: 

 

Resultados e Análise

Eu considero o tema mais relevante do 
Curso, temos que buscar a estabilidade 

da família através do equilíbrio financeiro. 
a família terá paz, tranquilidade 
e segurança. Considero que a 

questão financeira é um indicador de 
perpetuidade da família. 

(Videoaula 5)
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o segundo eixo temático com mais frequência de relatos foi o ‘repercussão na práti-
ca profissional’ (Tabela 14). A concentração de relatos se manteve no capítulo 3 (159 re-
latos), no capítulo 2 (77) e no capítulo 4 (67 relatos). Uma hipótese sobre a frequência de 
relatos enquadrados no eixo de repercussão prática é que os capítulos que evidenciam 
maiores índices já obtiveram destaque no eixo de qualidade de conteúdo, portanto, po-
dem evidenciar uma diferenciação em popularidade. os capítulos 2, 3 e 4 despertaram 
maior interesse de participação dos estudantes em submeter respostas, principalmente 
sobre as informações acerca do tema ou do caráter instrutivo e sobre a repercursão 
prática explorada na videoaula. possivelmente esses capítulos abordaram aspectos fa-
miliares à prática dos estudantes, como aquelas exemplificadas no capítulo 3.

a videoaula esclareceu o quão é importante o 
desenvolvimento socioeconômico da comunidade em 
que está sendo implementando o projeto habitacional. 

(Videoaula 3)

Essas informações são de grande valia, pois nos permite 
compreender melhor o conteúdo abordado além de nos auxiliar 

como ponto de estudo e reflexão nas reuniões da equipe técnica. 
(Videoaula 10)
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Tabela 14 - Distribuição de ocorrência do eixo ‘Repercussão na prática profissional’ 
por capítulo

CAPíTULOS OCORRêNCIA

1 - Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas diretrizes do 

Ministério das Cidades para o Trabalho Social 
41

2 - Mobilização, organização, fortalecimento social, acompanhamento e gestão 

social da intervenção
77

3 - Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no âmbito do 

Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa Minha Vida
159

4 - Educação Ambiental no Trabalho Social 67

5 - Planejamento e Orçamento Familiar 62

6 - Gestão condominial e educação patrimonial 41

7 - Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios 16

8 - Projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas. 58

9 - Projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta. 42

10 - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 32

11 - Plano de reassentamento e medidas compensatórias. 16

12 - Gestão, licitações, convênios e contratos 13

Total 624

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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103

Exemplos de relatos que integram o eixo ‘Repercussão profissional’:

Para minha prática profissional, é de suma importância 
traçar esse diagnóstico da comunidade de forma 

participativa, identificando as necessidades reais desta 
população para que sejam implementadas ações de 

geração de trabalho e renda de acordo com este perfil, 
obtendo-se maior aproveitamento destas ações.

(Videoaula 3)

...a prática do conceito da cultura de paz é 
essencial para o sucesso de programas de 

habitação de interesse social, porém, para isto, é 
necessário o acompanhamento técnico. 

(Videoaula 8)

criando dinâmicas nos grupos de condomínios 
para que possa haver mediação de conflitos. 

(Videoaula 6)

...espero ter a oportunidade de aproveitar no processo que estou no 
momento, com o reassentamento de famílias, que se encontram 

em situações parecidas. A teleaula trouxe elementos que até o momento 
não havia aplicado na minha prática, ou seja, no atual projeto. 

(Videoaula 11)
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o terceiro eixo temático categorizou relatos que evidenciavam alguma consideração 
sobre a ‘Qualidade do recurso didático’, com 116 relatos protocolados, é possível verifi-
car na Tabela 15 a distribuição dos relatos por capítulo do Curso.

Tabela 15 - Distribuição de ocorrência do eixo ‘Qualidade do recurso didático’  
por capítulo

CAPíTULOS OCORRêNCIA

1 - Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas diretrizes do 

Ministério das Cidades para o Trabalho Social 
15

2 - Mobilização, organização, fortalecimento social e acompanhamento e gestão 

social da intervenção
25

3 - Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no âmbito do Progra-

ma de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa Minha Vida
38

4 - Educação Ambiental no Trabalho Social 19

5 - Planejamento e Orçamento Familiar 2

6 - Gestão condominial e educação patrimonial 2

7 - Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios 1

8 - Projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas 9

9 - Projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta 3

10 - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 0

11 - Plano de reassentamento e medidas compensatórias 0

12 - Gestão, licitações, convênios e contratos 2

Total 116

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Resultados e Análise
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os capítulos que receberam maior des-
taque de relatos sobre a qualidade do recur-
so didático foram os quatro primeiros capí-
tulos: 3, 2, 4 e 1, em ordem de ocorrência 
(38, 25, 19 e 15 relatos, respectivamente). 
outros capítulos não apresentaram ocor-
rência significativa no eixo ‘Qualidade do 
recurso didático’. Essa configuração possi-
velmente é impacto da motivação advinda 
da novidade do Curso ou aponta o reco-
nhecimento por parte dos estudantes acer-
ca da importância do tema abordado. Há a 
hipótese de que os primeiros capítulos do 
Curso apresentassem a videoaula como 
um recurso com destaque no processo de 
aquisição de informações e no reconheci-
mento da aplicabilidade do conteúdo do 
Curso na prática profissional do estudan-
te. É possível que os relatos tenham ficado 
mais evidentes nos contatos iniciais com a 
videoaula, pois no decorrer do Curso o es-
tudante vai se familiarizando com outros 
recursos do Curso e passa a evidenciar ou-
tros eixos temáticos nos seus relatos.

alguns exemplos de falas sobre o eixo 
de ‘Qualidade do recurso didático’ vêm a 
seguir:

Então esse vídeo possibilita ao 
profissional instrumentalizar-se, no 
sentido de potencializar iniciativas 

coletivas de alcance a concretização 
das necessidades inerentes a real 

condição de moradia. 
(Videoaula 3)

...achei o vídeo bem claro e 
com recursos visuais que 

prendem a atenção. 
(Videoaula 5)

...resume o que está 
na apostila facilitando 

o ‘estudanteado’. 
(Videoaula 12)
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outro eixo temático é o ‘ativação afetiva’, esse eixo evidencia o capítulo 3 como prin-
cipal destaque na ocorrência de relatos que suscitaram alguma ativação do afeto no 
estudante (Tabela 16).

Tabela 16 - Distribuição de ocorrência do eixo ‘Ativação afetiva’ por capítulo

CAPíTULOS OCORRêNCIA

1 - Trabalho Social, conceitos básicos e novas diretrizes do Ministério das Cida-
des para o Trabalho Social 

1

2 - Mobilização, organização, fortalecimento social, acompanhamento e gestão 
social da intervenção

5

3 - Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no âmbito do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa Minha Vida

30

4 - Educação Ambiental no Trabalho Social 3

Resultados e Análise

...embora tenha algumas dúvidas no que tange 
a questão prática de aplicação do pTS-p, gostei 

muito desse vídeo e achei interessantíssimo 
a inclusão das famílias lideradas 

por mulheres estarem entre os principais 
critérios de priorização de candidatos. 

(Videoaula 9)

(continua na próxima página)



107

CAPíTULOS OCORRêNCIA

5 - Planejamento e Orçamento Familiar 2

6 - Gestão condominial e educação patrimonial 0

7 - Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios 0

8 - Projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas. 2

9 - Projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta. 0

10 - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 2

11 - Plano de reassentamento e medidas compensatórias. 0

12 - Gestão, licitações, convênios e contratos 0

Total 45

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Uma hipótese que justifique a concentração de relatos deslocados no capítulo 3 
pode ser levantada pela característica do conteúdo, já que esse é um material que evoca 
conceitos determinantes para o desenvolvimento da autonomia financeira, além de citar 
dois programas já desenvolvidos como suporte prático. os exemplos práticos podem 
ter suscitado respostas com algum tipo de ativação afetiva.

abaixo alguns exemplos de relatos sobre o eixo ‘ativação afetiva’:
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relatos que continham apenas uma aferição, elogio ou emissão de juízo de valor à 

após assistir o vídeo me senti 
estimulada para planejar ações na 

comunidade que trabalho. 
(Videoaula 3)

Acredito que este é um estímulo para avançar 
na elaboração e execução dos projetos sociais. 

(Videoaula 4)

...fiquei refletindo sobre como devemos chegar até a polícia que faz a cobertura 
da área, e solicitar que a mesma procure o diálogo com a comunidade, se não 
temos conhecimento das disciplinas em que a polícia é formada, se há uma 

distância grande entre o trabalho social voltado para habitação social e a 
participação da polícia nos empreendimentos. 

(Videoaula 8)

Na realidade mais que responder instigam-nos a adentrar 
em cada aspecto abordado e buscar superações para 

as problemáticas apresentadas no cotidiano profissional 
junto aos beneficiados com os programas. 

(Videoaula 2)

Resultados e Análise
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videoaula foram considerados integrantes do eixo temático ‘Qualificador da videoaula’, 
apenas 21 relatos foram enquadrados nesse eixo (Tabela 17).

Tabela 17 - Distribuição de ocorrência do eixo ‘Qualificador da videoaula’ por capítulo

CAPíTULOS OCORRêNCIA

1 - Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas diretrizes do 

Ministério das Cidades para o Trabalho Social 
Não consta3

2 - Mobilização, organização, fortalecimento social, acompanhamento e 

gestão social da intervenção
Não consta

3 - Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no  

âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha 

Casa Minha Vida

Não consta

4 - Educação Ambiental no Trabalho Social 9

5 - Planejamento e Orçamento Familiar 1

6 - Gestão condominial e educação patrimonial 1

7 - Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios 2

8 - Projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas. 1

9 - Projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta. 1

(continua na próxima página)
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CAPíTULOS OCORRêNCIA

10 - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 3

11 - Plano de reassentamento e medidas compensatórias. 2

12 - Gestão, licitações, convênios e contratos 1

Total 21

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Dessa forma, 42, 85% dos relatos de qualificação da videoaula ficaram concentrados 
no capítulo 4 (9 relatos). apesar de a frequência de relatos ter sido mais alta quando 
comparada com as demais videoaulas, os argumentos apresentados pelo estudante 
não indicavam claramente quais aspectos estavam sendo examinados por ele, limitan-
do-se à emissão de valor sobre a videoaula.

Abaixo estão alguns exemplos de relatos enquadrados no eixo ‘Qualificador da 
videoaula’:

3 Nos três primeiros capítulos a categoria não havia sido criada, portanto, não consta a ocorrência 
de relatos.

...vídeo curto 
e bastante preciso. 

(Videoaula 10)
10. 

(Videoaula 7)

Resultados e Análise

Maravilhosa aula! 
(Videoaula 4)
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relatos que não eram aplicados a nenhum tema atrelado ao conteúdo da videoaula 
ou a algum aspecto ou propriedade didática, conceitual e prática do Curso foram en-
quadrados no eixo ‘Fuga do tema’. Foram agrupados nesse eixo 58 relatos. (Tabela 18).

Tabela 18 - Distribuição de ocorrência do eixo ‘Fuga do tema’ por capítulo

CAPíTULOS OCORRêNCIA

1 - Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas diretrizes do 

Ministério das Cidades para o Trabalho Social 
Não consta4

2 - Mobilização, organização, fortalecimento social, acompanhamento e gestão 

social da intervenção
Não consta

3 - Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no âmbito do 

Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa Minha Vida
Não consta

4 - Educação Ambiental no Trabalho Social 19

5 - Planejamento e Orçamento Familiar 12

6 - Gestão condominial e educação patrimonial 0

7 - Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios 4

8 - Projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas. 4

9 - Projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta. 4

10 - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 15

(continua na próxima página)
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CAPíTULOS OCORRêNCIA

11 - Plano de reassentamento e medidas compensatórias. 0

12 - Gestão, licitações, convênios e contratos 0

Total 58

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

as maiores ocorrências de relatos de fuga do tema foram evidenciadas nos capí-
tulos 4, 5 e 10. Uma das possíveis explicações para isso, pode ser o fato de que esses 
capítulos foram constituídos por conceitos específicos, o que pode ter dificultado o de-
senvolvimento conciso e completo de um relato, pelo estudante, a partir das informa-
ções apresentadas na videoaula. Diferentemente dos capítulos 5 e 10, o capítulo 4, por 
tratar de assuntos discutidos na atualidade, talvez tenha possibilitado que os estudantes 
realizassem associações indiretas com outros temas.

alguns exemplos de relatos com fuga do tema estão alistados abaixo:

4 Nos três primeiros capítulos a categoria não havia sido criada, portanto, não consta a ocorrência 
de relatos.

Resultados e Análise

...nem tudo cai do 
céu não é mesmo.

(Videoaula 5) ...empurra com a barriga e 
depois se vê, quando se está 
com fome, come até pedra. 

(Videoaula 7)
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o último eixo temático era a compilação de ‘Sugestões/comentários’ que foram ela-
boradas pelos estudantes com alguma referência ao autor, à equipe NUTE-UFSC e/ou 
ao Ministério das Cidades, conforme a Tabela 19. 

Tabela 19 - Distribuição de ocorrência do eixo ‘Sugestões’ por capítulo

CAPíTULOS OCORRêNCIA

1 - Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas diretrizes do 

Ministério das Cidades para o Trabalho Social 
6

2 - Mobilização, organização, fortalecimento social, acompanhamento e gestão 

social da intervenção
12

3 - Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no âmbito  

do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa  

Minha Vida

37

4 - Educação Ambiental no Trabalho Social 22

...devemos buscar o melhor para o 
desenvolvimento territorial, pois como dizia Chico 
Mendes nós não herdamos a terra de nossos pais, 

nós apenas cuidamos dela para nossos filhos. 
(Videoaula 10)

(continua na próxima página)
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CAPíTULOS OCORRêNCIA

5 - Planejamento e Orçamento Familiar 14

6 - Gestão condominial e educação patrimonial 7

7 - Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios 4

8 - Projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas. 20

9 - Projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta. 16

10 - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 12

11 - Plano de reassentamento e medidas compensatórias. 6

12 - Gestão, licitações, convênios e contratos 6

Total 162

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Houve relatos contendo sugestões e comentários em todos os capítulos. o capítulo 
com maior índice foi o capítulo 3 (37 relatos). Em função de o Curso tratar de conteúdos 
que despertam o senso crítico dos estudantes, esperava-se que comentários e suges-
tões fossem feitos desde o primeiro capítulo do Curso, o que foi confirmado. É possível 
que o capítulo 3 evidencie uma maior ocorrência de relatos devido ao impacto que teve na 
maioria dos eixos temáticos e na quantidade de relatos em relação aos demais capítulos.
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Exemplos de relatos do eixo ‘Sugestões/Comentários’:

parabéns por este e os demais 
vídeos estou gostando muito da 

metodologia do Curso. 
(Videoaula 3)

É de se pensar em fazer 
estes conteúdos chegar nas 

instituições de ensino. 
(Videoaula 4)

Na análise geral das videoaulas, as respostas dos estudantes se concentraram em 
dois eixos: qualidade da informação e repercussão na prática profissional. Isso sugere 
que o conteúdo apresentado no Curso foi importante para a aprendizagem dos estu-
dantes, pois os relatos indicaram características, como estrutura e qualidade do recurso 
didático, que atuaram como facilitadoras da aprendizagem. além disso, os conteúdos 
apresentados foram ao encontro da realidade profissional dos estudantes, o que possi-
velmente contribuiu para sua assimilação e desenvolvimento da aprendizagem.

...parabéns professor. Gostei muito 
da maneira simples que falou de 

orçamento e planejamento financeiro. 
(Videoaula 5)
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3.2.3 Avaliação Estratificada (AE)

A Avaliação Estratificada (AE) foi um dos 
procedimentos do Sistema de avaliação 
do Curso e tinha como objetivo levantar 
informações acerca da percepção dos es-
tudantes em relação aos aspectos gerais 
durante o Curso. os participantes dessa 
etapa foram selecionados de forma ran-
domizada com base em procedimentos 
de amostra estratificada, por meio das va-
riáveis sexo, faixa etária e região. No total, 
foram selecionados 300 estudantes. 

a avaliação com os estudantes foi 
realizada em três momentos distintos do 
Curso por 6 monitores e com 100 estu-
dantes por etapa. os monitores entraram 
em contato com os estudantes via telefo-
ne a partir de uma lista contendo o nome, 
o número do telefone e a região do país 
dos mesmos. para garantir a exatidão do 
dado e a confiabilidade das informações, 
as respostas dos estudantes foram regis-
tradas, de forma escrita ou digitada, pelos 
monitores no mesmo momento em que 
respondiam as perguntas. A fim de pre-
parar os monitores para realizarem a aE, 

foram realizadas 3 formações. o objetivo 
foi orientá-los sobre como proceder na 
aE ao entrarem em contato com os es-
tudantes. Nessa fase, foi entregue a cada 
monitor um roteiro (apêndice 1) contendo 
instruções iniciais para contato com o es-
tudante e um conjunto de perguntas a se-
rem feitas para os mesmos. após, foram 
simuladas situações nas quais o monitor 
deveria registrar falas expostas a eles. por 
fim, foi debatido com o grupo a importân-
cia de um registro preciso e completo das 
falas dos estudantes.

o apêndice 2 elaborado para a realiza-
ção do contato telefônico com os estudan-
tes continha perguntas relacionadas aos 
seguintes aspectos: 1) Etapa no Curso; 2) 
Fontes de interesse no Curso; 3) aspectos 
de facilidade percebidas pelo estudante; 4) 
Aspectos dificultadores percebidos pelo 
estudante; 5) Contribuição da modalidade 
EaD no aperfeiçoamento do estudante; 6) 
aplicabilidade dos conteúdos; e 7) Nível 
de satisfação do estudante com o Curso. 
Esses aspectos podem oferecer parâme-
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tros de evidência do impacto do Curso para o estudante bem como do aperfeiçoamento 
do processo do próprio Curso. 

Na Tabela 20 é possível verificar os escores quantitativos de alguns dos aspectos 
presentes no instrumento (roteiro) de investigação da aE. 

Tabela 20 - Informações gerais das aplicações da Avaliação Estratificada

ESTRATIFICADA I ESTRATIFICADA II ESTRATIFICADA III

Total de respondentes 88 82 74

Etapa do Curso 35 (Cap. 3) 26 (Cap. 6) 22 (Cap. 10)

O Curso é interessante? 81 (Sim) 71 (Sim) 72 (Sim)

Nível de satisfação (Entre 1 e 5) 4,6 4,57 4,66

A EaD contribui para o aprendizado 

do estudante?
79 (Sim) 73 (Sim) 70 (Sim)

Aplicabilidade dos conteúdos 71 (Sim) 66 (Sim) 65 (Sim)

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

a cada aE os monitores recebiam uma lista com 100 estudantes para entrarem em 
contato. o número de estudantes que responderam a pesquisa diverge nas três aplica-
ções da aE, pois não foi possível contatar todos os estudantes, visto que alguns deles 
não atenderam nenhum dos contatos realizados ou não quiseram participar.

as etapas do Curso predominantes no momento de aplicação de cada aE foram: o 
capítulo 3 (35 estudantes na estratificada I); o capítulo 6 (26 estudantes na estratificada 
II); e o capítulo 10 (22 estudantes na estratificada III). Essa predominância sugere que 
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os estudantes acompanham o Curso em 
uma linha próxima ao cronograma estabe-
lecido para o desenvolvimento do Curso. 

O número de estudantes que afirma-
ram achar o Curso interessante foi de 
91,8%, com um total de 224 estudantes 
entre 244 possíveis (na soma das três 
estratificadas). O nível de satisfação dos 
estudantes manteve-se estável ao longo 
do Curso. Na primeira aplicação da aE, a 
média de satisfação foi de 4,6, na segunda 
a média foi para 4,57 e na última a média 
representou 4,66. Esses níveis de satisfa-
ção podem ser considerados altos, tendo 
em vista que a escala variou entre 1 e 5, o 
que sugere que a satisfação com o Curso 
por parte dos estudantes esteve próxima 
ao nível máximo. 

Sobre o potencial de contribuição da 
modalidade EaD no processo educacional 
do Curso, 91% dos estudantes afirmaram, 
na soma das três aplicações da aE, que a 
modalidade EaD contribui para o aprendi-
zado. Em relação aos relatos sobre a apli-
cabilidade, é possível afirmar que os es-
tudantes reconhecem a aplicabilidade do 
Curso. a frequência dos estudantes que 

reconhecem essa aplicabilidade e dos que 
acreditam na contribuição da modalidade 
EaD como ferramenta educacional foi de 
82,7% e 90,9% , respectivamente. 

Desistentes

a Tabela 21 apresenta a distribuição de re-
latos dos motivos de desistência e do não 
acesso ao aVEa por parte dos estudantes 
que responderam a aE. apenas uma per-
gunta foi elaborada para identificar a si-
tuação de desistência do Curso. 
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Tabela 21 - Distribuição da ocorrência de relatos sobre motivo de desistência5

CATEGORIA ESTRATIFICADA I ESTRATIFICADA II ESTRATIFICADA III TOTAL

Problemas pessoais 17 14 6 37

Problemas técnicos 

(NUTE)
2 1 2 5

Indefinido 1 1 0 2

Total 20 16 8 44

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

É possível identificar que 84% dos desistentes que participaram da AE apontaram 
como motivo da desistência problemas pessoais, enquanto que uma pequena parte dos 
desistentes identificou problemas técnicos, geralmente relacionados ao acesso e senha, 
ou não soube elucidar o motivo. Entre os principais motivos pessoais de desistência, 
figuram a falta de tempo e o aparecimento de problemas de saúde e pedidos de licença 
laboral no período do Curso.

5 o número total de desistentes do Curso foi de 51 estudantes. para ser considerado desistente, o es-
tudante deveria encaminhar uma justificativa, via e-mail, sendo assim efetivada a sua desistência. A 
quantidade de relatos de desistência (44) apresentado nessa tabela se refere aos estudantes que par-
ticiparam da aE e não necessariamente enviaram o e-mail com a indicação de desistência. portanto, é 
possível que entre os 44 estudantes que relataram não acessar ou desistir do Curso, haja alguns que 
não efetuaram o processo de desistência justificada.
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Eixos temáticos da Avaliação Estratificada

após a fase de aplicação do roteiro da aE, foram elaborados eixos temáticos que 
comportassem a semântica de cada relato dos estudantes. ao entrar em contato com 
o estudante, o monitor se identificava e realizava algumas perguntas do roteiro. As per-
guntas subdividiam-se de acordo com a resposta do estudante, ou seja, caso o estudan-
te respondesse sim para determinada pergunta, outra pergunta específica era lançada, 
caso respondesse não, teria que responder outra pergunta específica. As perguntas 
centrais faziam referência aos aspectos do desenvolvimento do Curso, constituindo-se 
em um possível ponto de investigação de impacto. Já as perguntas específicas foram 
elaboradas para que o estudante pudesse dissertar sobre sua percepção em relação ao 
Curso e seus componentes.

as tabelas a seguir apresentam a distribuição de relatos para cada eixo temático.

Pergunta central: você achou interessante o Curso até o momento? 
Caso o estudante respondesse que sim: o que você achou mais interessante?
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Tabela 22 - Distribuição da ocorrência de relatos sobre aspectos interessantes do Curso

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Experiência prévia: comparação de assuntos e de Cursos 

vivenciados em experiências anteriores.
1 11 0 12

Oportunidade de estudo: possibilidade de estudar o tema no 

Curso.
6 0 0 6

Qualidade do Curso: aspectos gerais referentes à estrutura do 

Curso, design e materiais utilizados.
16 31 28 75

Qualidade do conteúdo: aspectos acerca da clareza e 

completude do conteúdo.
24 29 23 76

Repercussão na prática profissional: benefícios/prejuízos 

trazidos para a prática profissional, exemplos dados pelos 

estudantes e validade do Curso em termos de relevância.

13 10 9 32

Comentários e sugestões 4 20 8 32

Ausência de avaliação do Curso: informações a respeito da 

ausência de opinião definida do Curso.
2 2 0 4

Total 66 103 68 237

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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abaixo estão alguns exemplos de relatos dos estudantes.

Experiência prévia:
“Muito interessante, pois trabalho com moradia social.”  
(Estratificada II) 

Oportunidade de estudo:
“Eu achei interessante a apresentação do curso e o fato do 
Ministério das Cidades, juntamente com a UFSC, oferecer, 
é interessante ter isso, em faculdade você não tem acesso, 
nem curso, a esses módulos.” (Estratificada I)

Qualidade do Curso:
“Estou achando o material excelente, as diretrizes o suporte 
para que possamos desenvolver o trabalho social e as mudan-
ças que foram atualizadas (Portaria 21), etc.” (Estratificada III)

Qualidade do conteúdo:
“Mais importante foi a identificação do beneficiário com a mo-
radia... ensina muito sobre o pertencimento.”  (Estratificada II)

Repercussão na prática profissional:
“Eu achei mais interessante sobre a como a gente vai pegar 
dados para montar o perfil da comunidade, como a gente 
pode ver ao redor, os outros tipos de atividade, a idade das 
pessoas que compõem as famílias, a parte da elaboração do 
projeto em si.”  (Estratificada II)
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Comentários e sugestões:
“inicialmente achei muito conteúdo e a linguagem não é 
muito acessível. Muito denso para acompanhar. poderia 
ser mais objetivo mas acho mais interessante pois atuo na 
área.”  (Estratificada II)

Ausência de avaliação acerca do Curso:
“pra ser sincera vai ser difícil eu te responder pq eu não to 
participando do fórum e dos debates que tem, não fiz ainda 
a avaliação de escrever sobre minha pratica, eu to só naque-
la questão de responder sobre o capitulo, respondo e pronto, 
não to seguindo a risca o curso.”  (Estratificada II)

Caso o estudante respondesse que não: o que você achou menos 
interessante no Curso?

Tabela 23 - Distribuição da ocorrência de relatos e eixos temáticos sobre o grau de 
desinteresse no Curso

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Comentários e sugestões 1 0 2 3

 Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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os eixos que melhor abarcavam os re-
latos sobre o que despertava o interesse do 
estudante no Curso foram a “qualidade do 
conteúdo” (76 relatos) e a “qualidade do Cur-
so” (75 relatos). Na primeira etapa do Curso 
(quando foi aplicada a primeira aE), o eixo 
mais frequente nos relatos foi a qualidade 
de conteúdo, na segunda parte do Curso, 
apesar da alta ocorrência de relatos sobre o 
conteúdo se manter, o maior destaque pas-
sou a ser aspectos de qualidade do Curso, 
esse eixo se manteve em maior ocorrência 
até a aplicação da 3ª aE. os resultados su-

gerem que o conteúdo do Curso despertou 
o interesse dos estudantes desde o início 
e se manteve até a segunda parte. a partir 
da segunda aE, os aspectos de estrutura 
do Curso como Fóruns, videoaulas e plata-
forma de ensino começaram a despertar 
maior interesse até a aplicação final da AE. 
apesar da pouca quantidade de pessoas 
que acharam o Curso desinteressante (3), 
os aspectos destacados como negativos 
foram o grau de facilidade das avaliações 
e a dicotomia percebida pelo estudante en-
tre teoria e prática.

Pergunta central: A modalidade de educação a distância  
contribui para o seu aprendizado? 

Caso o estudante respondesse que sim, seria perguntado: o que tem facilitado 
a sua aprendizagem nessa modalidade?
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Tabela 24 - Distribuição da ocorrência de relatos e eixos temáticos sobre o grau de 
aprendizado pela EaD

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Oportunidade de estudo: possibilidade de estudar o tema no 

Curso.
1 0 0 1

Qualidade do Curso: aspectos gerais referentes à estrutura do 

Curso, design e materiais utilizados.
7 8 10 25

Benefícios da modalidade: pontos positivos oferecidos pela 

modalidade de educação a distância.
45 54 41 140

Qualidade dos recursos didáticos: benefícios advindos dos 

recursos e materiais didáticos da educação a distância.
15 8 3 26

Repercussão na prática profissional: benefícios/prejuízos 

trazidos para a prática profissional, exemplos dados pelos 

estudantes e validade do Curso em termos de relevância.

13 7 0 20

Comentários e sugestões 4 11 4 19

Total 85 88 58 231

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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abaixo estão alguns exemplos de relatos dos estudantes.

Oportunidade de estudo:
“o fato de estar sendo formada por instituições renomadas 
do país estando numa condição geograficamente distante.” 
(Estratificada I) 

Qualidade do Curso:
“o curso em si achei excelente e proporciona um aprendiza-
do excelente com excelente didática e multimídia, principal-
mente á áreas distantes e carentes.” (Estratificada III) 

Benefícios da modalidade:
“Eu posso aproveitar o tempo que eu tenho e estar fazendo 
sem ter que sair de casa, eu aproveito muito. o curso a dis-
tância é bem focado, um curso presencial pode faltar profes-
sor, pode chover, aqui nada te atrapalha de sentar e estudar.”  
(Estratificada II)

Qualidade dos recursos didáticos:
“O material oferecido é bem fácil, não precisamos ficar 
perguntando, curso bem intuitivo e de fácil acesso e uso”  
(Estratificada I) 
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Repercussão na prática profissional: 
“acredito que contribui e melhora a capacitação para o mer-
cado de trabalho.” (Estratificada II)

Comentários e sugestões: 
“Se as vídeos aulas tiverem um espaço para a participação 
mais efetiva, ficaria interessante. Com menos debatedores e 
mais participação dos cursistas.” (Estratificada I) 

Sobre a contribuição da modalidade EaD no aprendizado, 140 relatos dos estudantes 
nas aE (45 na i, 54 na ii e 41 na iii) apontaram que essa modalidade traz benefícios para 
o aprendizado, como estudar em locais e tempo desejados. 
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Caso o estudante respondesse que não, seria perguntado: o que está 
dificultando seu aprendizado nessa modalidade?

Tabela 25 - Distribuição da ocorrência de relatos e eixos temáticos sobre 
dificuldade no aprendizado pela EaD

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Qualidade dos recursos didáticos: Benefícios advindos dos 

recursos e materiais didáticos da educação a distância.
0 1 1 2

Aspectos da modalidade: pontos de dificuldade da modalidade 

de educação a distância.
0 0 3 3

Qualidade do Curso: aspectos gerais referentes à estrutura do 

Curso, design e materiais utilizados.
0 0 1 1

Total 0 1 5 6

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Poucos estudantes relataram ter algum tipo de dificuldade de aprendizado em relação 
à modalidade EaD, sendo que somente 3 estudantes indicaram dificuldades nessa moda-
lidade e 2 no que diz respeito à qualidade dos recursos didáticos. a falta de livro impresso 
e de contato direto com o professor, além da existência de atividades que concorriam 
com as do Curso, foram considerados pontos de dificuldade de se estudar a distância.
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Sobre o desempenho no Curso:

Pergunta central: o que você achou mais fácil até o momento?

Veja os dados na Tabela 26:

Tabela 26 - Distribuição da ocorrência de relatos e eixos temáticos sobre o grau de 
facilidade do Curso

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Comentários e sugestões 8 9 7 24

Qualidade do Curso: aspectos gerais referentes à estrutura do 

Curso, design e materiais utilizados.
54 52 54 160

Qualidade do conteúdo: aspectos acerca da clareza e 

completude do conteúdo.
7 8 6 21

Oportunidade de estudo: possibilidade de estudar o tema no 

Curso.
1 0 0 1

Repercussão na prática profissional: benefícios/prejuízos 

trazidos para a prática profissional, exemplos dados pelos 

estudantes e validade do Curso em termos de relevância.

2 2 1 5

(continua na próxima página)
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EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

EaD: aspectos referentes à modalidade de educação a 

distância.
5 3 0 8

Ausência de avaliação acerca do Curso: informações a respeito 

da ausência de opinião definida acerca do Curso.
6 4 0 10

Total 83 78 68 229

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. 

abaixo estão alguns exemplos de relatos dos estudantes.

Comentários e sugestões:
“Na verdade achei bem tranqüilo o curso como um todo até 
o momento, por já atuar na área” (Estratificada I) 

Qualidade do Curso:
“o manuseio e as referências do e-book, e o que facilita é o 
Fórum de Dúvidas.” (Estratificada III) 

Qualidade do conteúdo:
“o cap. i que traz uma abordagem geral do trabalho Social, 
como um todo.” (Estratificada II)
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Repercussão na prática profissional: 
“olha, o mais fácil é o que a gente tem de experiência. até 
agora esse capítulo 6 nós não temos experiência nele. aque-
la questão também de trabalhar a parte financeira, né, de... 
capítulo 5, planejamento e orçamento familiar, nós até dis-
cutimos isso, sobre essa dificuldade. Esse capítulo 5 para 
gente serviu como base, e acrescentou muito nas oficinas, 
com uma dinâmica melhor. a gente até tá pensando em rever 
essa questão usando as mesmas dinâmicas que vocês pro-
poram.” (Estratificada II)

EaD:
“a comodidade de realizar os estudos nos meus horários dis-
poníveis” (Estratificada I)

Ausência de avaliação acerca do Curso:
“Há muito pouco para falar.” (Estratificada II)

A maior ocorrência de relatos (160 considerando as três estratificadas) apontam as-
pectos sobre a qualidade do Curso, os recursos didáticos, as atividades de avaliação e o de-
sign do Curso como aspectos associados à facilidade do Curso. Entre os principais objetos 
elencados como referência de facilidade, o que mais se destaca é a atividade de Capítulo.
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Pergunta central: o que você achou mais difícil até o momento?

Veja a Tabela 27 abaixo:

Tabela 27 - Distribuição da ocorrência de relatos e eixos temáticos sobre o grau de 
dificuldade do Curso

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Comentários e sugestões 36 40 25 101

Qualidade do Curso: aspectos gerais referentes à estrutura do 

Curso, design e materiais utilizados.
34 26 21 81

Qualidade do conteúdo: aspectos acerca da clareza e 

completude do conteúdo.
3 4 7 14

Repercussão na prática profissional: benefícios/prejuízos 

trazidos para a prática profissional, exemplos dados pelos 

estudantes e validade do Curso em termos de relevância.

0 3 0 3

EaD: aspectos referentes a modalidade de educação a 

distância.
5 4 3 12

Ausência de avaliação acerca do Curso: informações a respeito 

da ausência de opinião definida acerca do Curso.
0 1 4 5

Total 78 78 60 216

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Comentários e sugestões: 
“o mais difícil é participar dos fóruns por que o tempo é cur-
to, as vezes a gente tá no trabalho, ou chega tarde, eu acabei 
de chegar em casa. onde eu trabalho é muito dinâmico, na 
maioria das vezes é externo.” (Estratificada II)

Qualidade do Curso: 
“A parte do projeto.” (Estratificada III)

Qualidade do Conteúdo: 
“pois é justamente não achei nada assim, a não ser a ques-
tão do numero de paginas do livro, a dificuldade seria ler 
tudo, alguns capítulos são muito extensos.” (Estratificada II)

Repercussão na prática profissional:
“Colocar em prática o que está sendo estudado.”  
(Estratificada II)

EaD: 
“Manter essa disciplina, de entrar, de conseguir acompa-
nhar, ter essa disciplina. o curso em si não estou achando 
difícil.” (Estratificada I)

abaixo estão alguns exemplos de relatos dos estudantes.
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Ausência de avaliação acerca do Curso: 
“Nada a pontuar neste relação.” (Estratificada II)

Oportunidade de estudo:
“Eu já me inscrevi várias vezes, o que foi mais difícil foi fazer 
o curso, ser contemplada.” (Estratificada II)

a maioria dos estudantes (101 rela-
tos) teceu comentários e sugestões so-
bre o Curso, referindo-se à qualidade dos 
recursos, Fóruns, contato com tutores, 
E-book, avaliação de atividade de Capí-
tulo (aaC) e avaliação Final e individual 
de aprendizagem (aFia). Desses relatos, 
81 apresentaram alguma dificuldade em 
acessá-los, seja por dificuldade em com-
preender a plataforma ou por problemas 
de acesso à internet. os principais rela-
tos sobre dificuldades foram no acesso 
ao AVEA (Estratificada I), participação 
nos Fóruns (Estratificada II), participa-

ção no Banco de Práticas II – Novos 
projetos e atividade de Capítulo (Estrati-
ficada III). Esse resultado não confirma a 
referência de facilidade, pois ambos fo-
ram representados pelo mesmo eixo, po-
rém, é possível explicar essa divergência 
pelo fato de a estrutura e a qualidade do 
Curso serem amplas e existirem vários 
objetos nesse eixo temático. Dentre os 
diversos aspectos contidos nos comen-
tários dos estudantes, os mais citados 
foram a dificuldade de acesso ao AVEA e 
a navegação dentro dele, assim como a 
falta de contato direto com um docente. 

Resultados e Análise
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Pergunta central: os conhecimentos do Curso são aplicáveis à sua 
realidade de trabalho? 

Caso o estudante respondesse que sim, seria perguntado: Quais conhecimentos 
você achou mais aplicáveis?

Tabela 28 - Distribuição da ocorrência de relatos e eixos temáticos sobre o grau de 
aplicabilidade dos conhecimentos do Curso

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Comentários e sugestões 6 16 8 30

Qualidade do Curso: aspectos gerais referentes a estrutura do 

Curso, design e materiais utilizados.
4 7 3 14

Qualidade do conteúdo: aspectos acerca da clareza e 

completude do conteúdo.
36 35 23 94

Repercussão na prática profissional: benefícios/prejuízos 

trazidos para a prática profissional, exemplos dados pelos 

estudantes e validade do Curso em termos de relevância.

19 8 21 48

Ausência de avaliação acerca do Curso: informações a respeito 

da ausência de opinião definida acerca do Curso.
8 3 0 11

Total 73 69 55 197

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Comentários e sugestões: 
“apesar de eu trabalhar na área da saúde, me interesso muito.” 
(Estratificada II)

Qualidade do Curso: 
“Todos são aplicáveis. Trabalho em oNG é muito interessante ver as ex-
periências, o curso como um todo têm sido inteiramente aplicável pro-
fissionalmente.” (Estratificada II)

Qualidade do Conteúdo: 
“principalmente relacionado com a portaria. Entendimento da educa-
ção ambiental e orçamento familiar. Como fazer o trabalho social, o 
acompanhamento, pós-obra, monitoramento, prazo.” (Estratificada II)

Repercussão na prática profissional: 
“Como atuo como Gerente na área da Habitação, pude aprofundar a in-
terlocução com os profissionais da área técnica e estratégicas e mul-
tidisciplinares sobre a temática. as interações com outras regiões do 
país. as atualizações na portaria 21 que o curso possibilitou, pois o 
aprendizado de outra forma seria muito massante.” (Estratificada II)

Ausência de avaliação acerca do Curso: 
“No entanto não tenho como dar uma opinião formada pois não tive 
como acessar.” (Estratificada II)

 abaixo estão alguns exemplos de relatos dos estudantes.

Resultados e Análise
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o maior volume de relatos sobre aplicabilidade foi em referência ao eixo de qualidade 
de conteúdo (94 relatos) seguido da repercussão na prática profissional (48 relatos). O 
resultado sobre a aplicabilidade sugere que o Curso apresenta conteúdo, conceitos e 
técnicas em contexto suficiente para serem entendidos como aplicáveis pelos estudan-
tes, além disso, parte dos estudantes reconheceram que aquilo que vivenciavam na sua 
prática profissional ia ao encontro do que estavam estudando no Curso.

Caso o estudante respondesse que não: Quais outros conhecimentos você 
acha que seriam mais aplicáveis?

Tabela 29 - Distribuição da ocorrência de relatos e eixos temáticos sobre 
conhecimentos aplicáveis

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Comentários e sugestões 8 5 9 22

Qualidade do conteúdo: aspectos acerca da clareza e 

completude do conteúdo.
0 1 0 1

Repercussão na prática profissional: benefícios/prejuízos 

trazidos para a prática profissional, exemplos dados pelos 

estudantes e validade do Curso em termos de relevância.

2 0 0 2

Total 10 6 9 25

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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poucos estudantes consideraram que os conhecimentos do Curso não são aplicá-
veis à sua prática profissional. Os estudantes que relataram a não aplicabilidade dos 
conhecimentos do curso indicaram 25 aspectos do conteúdo do curso que poderiam 
ser melhorados. 

Sugestão/Comentário

Tabela 30 - Distribuição da ocorrência de relatos e eixos temáticos sobre comentários

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Comentários e sugestões 34 24 22 80

Qualidade do Curso: aspectos gerais referentes à estrutura do 

Curso, design e materiais utilizados.
14 22 16 52

Qualidade do conteúdo: aspectos acerca da clareza e 

completude do conteúdo.
3 2 0 5

Qualidade dos recursos didáticos: benefícios advindos dos 

recursos e materiais didáticos da educação a distância
0 4 0 4

Repercussão na prática profissional: benefícios/prejuízos 

trazidos para a prática profissional, exemplos dados pelos 

estudantes e validade do Curso em termos de relevância.

0 6 3 9

Resultados e Análise

(continua na próxima página)
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EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Oportunidade de estudo: possibilidade de estudar o tema no 

Curso.
1 0 0 1

Ausência de avaliação acerca do Curso: informações a respeito 

da ausência de opinião definida acerca do Curso.
2 0 1 3

Total 54 58 42 154

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Tabela 31 - Distribuição da ocorrência de relatos e eixos temáticos sobre sugestões

EIxO TEMáTICO
ESTRATIFICADA

TOTAL
I II III

Comentários e sugestões 0 3 3 6

Qualidade do Curso: aspectos gerais referentes à estrutura do 

Curso, design e materiais utilizados.
1 1 2 4

Total 1 4 5 10

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. 
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Estratificada I

“Estou gostando bastante do Curso, está excelente! para-
béns á equipe toda e desejo á vocês um ótimo trabalho!!” 
(Comentário)

“Excelente. a atenção de vocês, do tutor, e acompanhamen-
to do estudante é um dos pontos mais positivos. o material 
é excelente.” (Comentário)

“Só o fato de vocês ligarem significa que o Ministério das  
Cidades quer capacitar mesmo.” (Comentário)

“...na realidade é o caso de desbloquear, a questão do aces-
so.” (Sugestão)

Estratificada II

“Estou gostando e aprendendo muito. Estou adquirindo co-
nhecimento. No futuro terei uma bagagem e quem sabe po-
derei utilizar melhor.” (Comentário)

Exemplos:

Resultados e Análise
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“...a liberdade faz com que a gente não seja rápida.” 
(Comentário)

“Como eu falei, não estou acompanhando o Curso, mas po-
deria haver mais debates, os mediadores poderiam puxar 
mais debates.” (Sugestão)

“os debates podem ser mais críticos.” (Sugestão)

Estratificada III

“Gostaria de parabenizar á equipe pedagógica e deveriam 
abrir mais edições do Curso, pois é muito esclarecedor e de 
excelente nível pedagógico.” (Comentário)

“Uma semana por capítulo ficou corrido.” (Comentário)

“o Curso em si é excelente, a parte didática e pedagógica, 
mas não há prática pelo Ministério das Cidades.” (Sugestão)

“Seria bom se tivesse o material impresso que facilita a  
impressão e as leituras; Única coisa que faltou no Curso 
foi o livro impresso... pois facilitaria muito os estudos em  
qualquer local.” (Sugestão)
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Em síntese, a aE possibilitou levantar 
informações acerca da percepção dos 
estudantes sobre aspectos gerais do an-
damento do Curso, como conhecimentos 
aplicáveis à prática profissional e o grau 
de satisfação no Curso. a coleta dos da-
dos através de estratos da população foi 
importante para levantar as informações 
de estudantes participantes, mas também 
de estudantes que acessaram o aVEa do 
Curso poucas vezes e dos que desistiram. 
De modo geral, os estudantes considera-
ram o Curso interessante, como pode ser 
percebido pelos dados da aFC e por meio 
das respostas evidenciadas na aE. além 
disso, mostraram-se satisfeitos e avalia-
ram o Curso como de boa qualidade em 
ambas avaliações. 

3.2.4 Avaliação de banco de 
Práticas (AbP)

No Banco de práticas i - Experiências, fo-
ram postadas 212 experiências relatando 
o trabalho de intervenção social desen-
volvido em diferentes regiões do Brasil. a 
equipe do Sistema de acompanhamen-
to ao Estudante (SaE) juntamente com a 
equipe gestora analisaram as postagens 
a fim de verificar se as mesmas estavam 
de acordo com os roteiros disponibiliza-
dos aos estudantes no ambiente Virtual 
de Ensino e aprendizagem (aVEa). 

os estudantes cujas postagens en-
contravam-se em desacordo com o rotei-
ro foram instruídos pelos tutores a corrigir 
e/ou complementar seu relato, a fim de 
atender ao que havia sido especificado. 
Por fim, apenas as práticas que estavam 
de acordo com o roteiro foram inseridas 
no Pen card. a distribuição de experiências 
relatadas por região pode ser visualizada 
na Figura 26. 

Resultados e Análise
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Figura 26 - Distribuição de relatos de 
experiências por regiãoFigura 26 - Distribuição dos relatos de exp.

8

26

5

11

15

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Com relação ao Banco de práticas 
ii - Novos projetos, foram postados 120 
projetos de desenvolvimento do Trabalho 
Social (pTS). a equipe do SaE e a equipe 
gestora analisaram as postagens a fim 
de verificar quais foram os projetos que 
estavam de acordo com o padrão delimi-

tado, os que preenchiam os requisitos de 
padrão foram incluídos no Pen card jun-
to com os dados do Banco de práticas i 
- Experiências. a distribuição de práticas 
postadas no aVEa por região pode ser vi-
sualizada na Figura 27. 

Figura 27 - Distribuição de relatos de 
novos projetos por região
Figura 27 - Distribuição dos relatos projetos

2

8
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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4 /// SuGESTõES
a necessidade de qualidade na interatividade e flexibilidade no uso do tempo de estudos 
foram fatores recorrentes na avaliação dos estudantes durante o Curso.

Não há dúvida de que há muitos fatores que influenciam potencialmente a eficácia e 
a efetividade de cursos que oferecem tecnologia e recursos midiáticos no processo de 
ensino e aprendizagem, uma vez que os recursos multimídia foram muito utilizados pe-
los estudantes nesse Curso, especialmente as videoaulas. É importante considerar que 
grande parte desses recursos, para serem efetivamente acessados e utilizados pelos 
estudantes, exige boa transmissão pela rede de internet em banda larga, aspecto a ser 
considerado no planejamento da quantidade de recursos midiáticos a serem acessados 
pelos estudantes na plataforma virtual. 

promover cursos a distancia no Brasil, em função de sua diversidade econômica e 
disponibilidade de tecnologia, exige considerar que há variações de velocidade e proces-
samento de sinal de rede. Sugere-se, portanto, aperfeiçoamento do aVEa no sentido de 
inserir conteúdos e recursos midiáticos de tamanho reduzido, visando facilitar o acesso 
dos estudantes à plataforma virtual, principalmente aqueles que não dispõem de banda 
larga com boa velocidade de processamento.

Um recurso interessante para ser utilizado pelo seu grau de abrangência e capacida-
de de captação e acesso é o rádio, que é bastante econômico e eficiente e com algumas 
vantagens sobre outras ferramentas de comunicação. apesar de não ser muito utilizado 
em cursos a distancia, o rádio é um instrumento popular, de fácil acesso e útil para pes-
soas que residem e trabalham em regiões mais distantes e com restrições de acesso a 
outras tecnologias. Em ambientes virtuais, o rádio pode ser um recurso didático impor-
tante exatamente em função de sua popularidade como meio de comunicação.
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Considerando, ainda, a relação entre 
acessibilidade e aprendizagem, é impor-
tante salientar que o fato de ser um Cur-
so ofertado na modalidade a distância, o 
horário e o ambiente de estudo tendem a 
ser decididos pelos estudantes, que jul-
gam onde e como podem ser acessados 
e apropriados os conteúdos. a aprendiza-
gem dos estudantes ao longo do Curso de 
Capacitação Trabalho Social em Programas 
de Habitação de Interesse Social, como 
é esperado nesse tipo de modalidade, 
evoluiu de acordo com o seu ritmo de 
aprendizagem. 

Nesse Curso foi verificado que em 
muitas instituições nas quais os estudan-

Sugestões

tes trabalham, o acesso ao ambiente vir-
tual e aos recursos midiáticos, especial-
mente quando acessados pelo youtube, 
não eram facilitados em função de restri-
ções dos sistemas locais. Evidentemente, 
decidir o próprio ritmo de estudo exige 
autonomia porque a mesma flexibilidade 
que é vantagem pode transformar-se em 
desvantagem para quem não tem hábito 
de estudo independente, tendo em vista 
que estudar por meio do ensino a distân-
cia requer disciplina. De qualquer forma, 
sugere-se a permissão ou o acesso facili-
tado à plataforma de ensino e aprendiza-
gem para os seus respectivos profissio-
nais, tendo em vista a relação direta entre 
a proposta de capacitação e o aperfeiçoa-
mento do trabalho.

Considerando a variedade de recursos 
midiáticos ofertados, as videoaulas dispo-
níveis em cada capítulo destacaram-se 
em frequência de comentários positivos 
por parte dos alunos, especialmente aque-
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las vinculadas aos capítulos iniciais. Uma 
das hipóteses para esse destaque refere-
se à abordagem do conteúdo trabalha-
do nos capítulos, apresentado de forma 
mais sintética e dinâmica, comparado ao 
E-book, por exemplo. outra hipótese é re-
ferente ao fato das videoaulas apresenta-
rem exemplos sobre conceitos básicos a 
serem apropriados pelos estudantes do 
Curso pautados na realidade. Não se pode 
perder de vista, independentemente des-
sas hipóteses, o fato de que nos cursos 
a distancia há um relativo decréscimo de 
acesso dos estudantes quanto maior for o 
tempo de disponibilização de conteúdos. 
Manter o recurso da videoaula e aprimo-
rá-lo, conforme o caso, pode ser consi-
derada uma estratégia importante para 
motivar e incentivar a compreensão dos 
conteúdos desse Curso ou similares. 

Cursos na modalidade EaD também 
tem a pretensão de promover uma de-
mocratização do ensino ao romper as 
barreiras sociais, culturais e econômicas. 
Estudantes de cursos a distância tem a 
possibilidade de capacitar-se em assun-
tos ou práticas específicas por meio da 
utilização de tecnologias e recursos mul-
timídia adaptados aos propósitos da ca-
pacitação. por isso, é fundamental que os 
recursos didáticos e tecnológicos sejam 
meios de realização do ensino e apren-
dizagem, especialmente para autores,  
tutores e estudantes. 
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Sugestões

assim, é relevante apontar a neces-
sidade de organização de oficinas pe-
dagógicas sobre processos de ensino e 
aprendizagem baseados em plataformas 
e recursos midiáticos para autores e tuto-
res. Dessa forma, para os autores, suge-
re-se uma oficina de elaboração de textos 
e objetivos de ensino, conforme conteúdo 
específico a ser abordado, além de nivela-
mento sobre conhecimento e uso de tec-
nologias virtuais. para os tutores, sugere-
se capacitação sobre o conteúdo do curso 
e sobre como mediar processos de ensino 
e aprendizagem em ambiente virtual.

a motivação e a participação no aVEa 
são fundamentais para o bom desempe-
nho do estudante, por isso é necessário 
tutores e monitores especializados para 
atenderem necessidades específicas dos 
estudantes, visando minimizar as dificul-
dades mais comuns apresentadas ao lon-
go do Curso. 

portanto, a organização dos conteú-
dos das disciplinas e seus recursos mi-
diáticos, em função de sua característica 
mais teórica ou aplicada, deve ser obje-
to de reflexão para as próximas edições 
deste Curso, no sentido de manter o má-
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ximo possível a dedicação e participação 
dos estudantes durante todo o Curso. É 
importante considerar também a possibi-
lidade desse Curso ser oferecido em mó-
dulos de aprendizagem com intervalos 
entre eles, a fim de aumentar a precisão 
na avaliação das habilidades dos estu-
dantes em cada módulo e com o resulta-
do do Curso como um todo.

Capturar as reações do estudante ao 
longo do Curso foi uma importante estra-
tégia utilizada no Sistema de avaliação. 
a avaliação Estratificada possibilitou 
um contato por telefone com amostras 
de estudantes em três momentos do 
Curso, o que permitiu levantar uma série 
de informações relevantes sobre a sua 
qualidade e o desempenho do estudan-

te. as reações dos estudantes quando 
contatados foram muito positivas, indi-
cando o interesse de grande parte deles 
em se sentirem ouvidos e identificados 
como participantes do Curso. Em mui-
tos relatos, notou-se a surpresa positiva 
com o contato e uma valorização dessa 
estratégia como favorecedora da ima-
gem institucional de preocupação com 
os seus participantes.

Por fim, considerando os procedimen-
tos de avaliação utilizados, é importante 
salientar sobre a necessidade de aperfei-
çoamento dos instrumentos utilizados, 
calibrando-os com o seu uso em novas 
edições e em novas amostras de estudan-
tes, o que certamente aumentaria a preci-
são das informações e dos resultados.
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5 /// CoNSiDERAçõES FiNAiS
a avaliação é uma atividade que tem como objetivo reunir informações sobre um pro-
cesso de ensino e aprendizagem de diferentes escopos e objetivos. Criar e operacio-
nalizar formas de avaliação em programas de educação a distância é um desafio que 
requer identificar não somente os seus resultados, em termos de desempenho do es-
tudante, mas o conjunto de valores e conhecimentos gerados pela interação entre os 
protagonistas do programa. Um sistema de avaliação para a educação a distância e 
virtual destina-se a fornecer informações relevantes e necessárias aos protagonistas 
do processo de ensino e aprendizagem: tutores, professores, monitores, supervisores, 
estudantes, técnicos, gestores do programa, agência de controle sobre o funcionamen-
to do programa, etc.

Este relatório teve como objetivo apresentar os procedimentos desenvolvidos para o 
SaC e os resultados produzidos pelos mesmos. o SaC teve a pretensão de produzir um 
conjunto de procedimentos sistemáticos de coleta de dados e informações, passíveis de 
análise quantitativa e qualitativa, sobre aspectos que identificam mudanças ou aperfei-
çoamentos na construção de conhecimentos do Curso e (re)elaboração de práticas no 
âmbito do Trabalho Social e na gestão de programas de Habitação de interesse Social. 

a estrutura conceitual do SaC levou em consideração os objetivos, os conteúdos, os 
procedimentos, as ferramentas e os protagonistas do Curso, assim como a coerência 
entre cada aspecto da avaliação e sua aplicabilidade ao longo da operacionalização do 
Curso. assim, por meio dos cinco procedimentos do sistema de avaliação, foi possível 
demonstrar a qualidade do Curso, não apenas centrada na Avaliação de Certificação, 
mas como um continuum de avaliação desde o seu início.
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o SaC foi composto por cinco procedimentos: 

1. avaliação de atividade de Capítulo (aaC); 
2. Avaliação Estratificada (AE); 
3. avaliação de Vídeo e Teleaula (aVT); 
4. avaliação de Bancos de práticas i (aBp i) e ii (aBp ii); 
5. Avaliação de Certificação (AC) – composta pela Avaliação Final e Individual de Apren-

dizagem (aFia) e pela avaliação Final do Curso (aFC). 

Com base nos dados levantados por 
meio desses cinco procedimentos, o Sis-
tema de avaliação do Curso (SaC) pode 
ser considerado aplicável nesse tipo de 
curso e de modalidade de ensino, pois 
os dados compilados das respostas dos 
estudantes do Curso apontam para a re-
levância de conhecer a opinião dos estu-
dantes, a fim de se aprimorar cada vez 
mais os aspectos relacionados à apren-
dizagem, ao ensino, às facilidades e difi-
culdades, bem como ao impacto e aper-
feiçoamento profissional dos estudantes. 

o desenvolvimento do SaC, seu deli-
neamento e sua organização de procedi-
mentos foram uma importante contribui-

ção para a compreensão dos efeitos dos 
recursos didáticos e audiovisuais no pro-
cesso de aprendizagem dos estudantes e 
no feedback constante proporcionado às 
diversas equipes elaboradoras e geren-
ciadoras do processo de ensino e apren-
dizagem. o desenho do Curso e seus 
respectivos procedimentos de avaliação 
possibilitaram que os estudantes pudes-
sem interagir e opinar sobre as várias eta-
pas do processo de ensino e aprendiza-
gem no decorrer do Curso.

Considerações Finais
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os dados levantados pelo SaC possibilitaram, ao mesmo tempo, uma visão geral 
do processo de trabalho e análises específicas sobre a dinâmica da aprendizagem dos 
estudantes, o que pode contribuir na tomada de decisão institucional sobre investimen-
tos na continuidade do Curso, aperfeiçoamento de procedimentos e recursos didáticos, 
melhoria do processo de instrução e capacitação das equipes de trabalho. além disso, 
outro aspecto saliente foi a identificação do perfil do estudante e seu desempenho no 
Curso, considerando várias particularidades sociais e demográficas.

Do ponto de vista ético, em que o foco da avaliação é a garantia do cuidado e monitora-
mento sobre os benefícios ofertados ao estudante em seu desempenho no Curso, o SaC 
mostrou-se um componente importante para a integração de informações e análise dos 
vários momentos do Curso, podendo oferecer uma leitura aprofundada sobre o alcance e 
os limites de um processo de ensino e aprendizagem baseado na educação a distância. 
por meio do SaC, foi possível operacionalizar mudanças e aperfeiçoar procedimentos ao 
longo do Curso, configurando um processo de melhoria contínua necessário à avaliação 
do mesmo e seus impactos a curto e médio prazo.
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/// APÊNDiCES

APÊNDiCE 1:

RoTEiRo DE AvAliAção ESTRATiFiCADA DE PRoCESSo

instruções ao monitor:

Esta é uma etapa do Sistema de avaliação, a qual tem o objetivo de levantar infor-
mações acerca da percepção dos participantes em relação ao curso. Nesta etapa, você 
deverá entrar em contato via telefone com os participantes. Você receberá uma lista a 
qual possui o nome e o número do telefone dos participantes que serão entrevistados 
por você.

a seguir, você encontrará um roteiro com 6 perguntas que deverão ser realizadas por 
você. Cinco delas serão perguntas abertas e uma será objetiva. 

as perguntas seguem uma ordem numérica. Você deve respeitá-las e perguntá-las 
seguindo esta ordem, com exceção da pergunta número 1 que se refere à participação 
do estudante. Caso ele indique que não está participando do curso, você deve perguntar 
o motivo disto, anotar a resposta e finalizar a conversa.

Todas as perguntas foram elaboradas para facilitar o seu contato com o participan-
te e registro das respostas. assim, cada pergunta gera outra pergunta alternativa para 
complementar a informação da primeira. abaixo segue um exemplo:
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1. Você achou interessante o curso até o momento? [ ] Sim [ ] Não 

Caso a resposta seja SiM: o que você achou mais interessante?
Caso a resposta seja Não: o que você achou desinteressante no curso?

No exemplo acima, você faria a pergunta principal (1) e assinalaria a resposta do par-
ticipante (Sim ou Não). após o registro da resposta, você faria a pergunta de acordo com 
a resposta recebida. por exemplo: se o participante indicar Sim para a pergunta 1, você 
fará a pergunta seguida por este indicador “Caso a resposta seja SiM”. após o registro 
do conjunto de perguntas, siga para o próximo conjunto e assim sucessivamente.

a última questão seguirá uma lógica diferente. Você deverá perguntar ao participan-
te o quão satisfeito ele está com o curso a partir de uma escala de 1 a 5. O 1 significa 
“insatisfação” e o 5 “satisfação”. Quanto mais próximo do 5, mais satisfeito o participante 
está. logo após o participante atribuir um número a sua satisfação, você deverá realizar 
a pergunta de acordo com o número atribuído. 

o registro deve ser realizado simultaneamente à conversa. Em caso de você não 
conseguir registrar a tempo, você pode pedir para que o participante repita a informa-
ção. anote a fala do participante na íntegra e de forma completa. as respostas devem 
ser registradas no próprio roteiro, conforme espaço indicado. Essa informação é muito 
importante para nós e é preciso que chegue da forma mais exata possível.

Por fim, solicitamos que tanto as instruções quanto as perguntas sejam lidas da 
forma mais íntegra possível, para preservar a confiabilidade da avaliação. Ressaltamos 
que quaisquer dúvidas que você vier a ter, poderá entrar em contato com o supervisor.

        atenciosamente,
Equipe de avaliação



162 Relatório Final: detalhamento do Sistema de Avaliação do Curso de Capacitação

orientações para contato:

início
“olá, (nome do participante). Meu nome é (nome do monitor), sou monitor do Curso 

de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social. Estou li-
gando para você com o objetivo de saber a sua opinião sobre alguns aspectos do curso 
até o momento. peço que seja o mais sincero possível, pois outras pessoas não terão 
acesso as suas respostas. Como estarei registrando suas respostas, solicito que você 
fale pausadamente para não haver atropelos. Você pode desistir a qualquer momento 
da nossa conversa, tudo bem? Mas contamos com a sua colaboração.”

Desenvolvimento
Nome do participante: 
Nome do monitor: 
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APÊNDiCE 2:

QuESTioNáRio DE AvAliAção Do CuRSo (PRoCESSo)

1. atualmente, você está em qual capítulo do curso?

Caso o participante indique em qual capítulo do curso ele está, pergunte: Você está es-
tudando o conteúdo de acordo com a ordem dos capítulos? anote a resposta e prossiga 
para a pergunta número 2

Caso o participante indique que não está participando do curso, pergunte: o que levou 
você a não participar do curso até o momento? 
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2. Você achou interessante o curso até o momento? [ ] Sim [ ] Não
Caso a resposta seja SiM: o que você achou mais interessante?

Caso a resposta seja Não: o que você achou desinteressante no curso?

3. a modalidade de ensino a distância contribui para o seu aprendizado? [ ] Sim [ ] Não
Caso a resposta seja SiM: o que facilita sua aprendizagem nessa modalidade?
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Caso a resposta seja Não: O que está dificultando seu aprendizado nessa modalidade?

4. Sobre o curso:
1. o que você achou mais fácil até o momento? 

2. o que você achou mais difícil até o momento?
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5. os conhecimentos do curso são aplicáveis a sua realidade de trabalho? [ ] Sim [ ] Não
Caso a resposta seja SiM: Quais conhecimentos você achou mais aplicáveis?

Caso a resposta seja Não: quais outros conhecimentos você acha que seriam mais 
aplicáveis?

6. Quanto você está satisfeito com o curso até agora? (Sendo 1 insatisfatório e 5 
satisfatório). 

 1 2 3 4 5
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Se a resposta for 1, 2, 3: Você tem alguma sugestão?

Se a resposta for 4 ou 5: Você tem algum comentário?

Fim

agradecemos sua paciência e atenção! Tenha um bom dia (boa tarde ou boa noite).
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APÊNDiCE 3: 

RoTEiRo DE bANCo DE PRáTiCAS i - EXPERiÊNCiAS

o Banco de Experiências consiste em um espaço virtual de troca de informações e 
experiências práticas sobre os projetos de Trabalho Social em Habitação de interesse 
Social realizados pelos participantes em seus municípios/territórios.

o roteiro do Banco de Experiências é um conjunto de orientações para a elaboração 
do relato da sua experiência em um projeto já desenvolvido ou em desenvolvimento.

 Você deverá escrever um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. O 
seu relato deve estar de acordo com as perguntas orientadoras abaixo. É importante 
ressaltar que você poderá selecionar as orientações que dizem respeito a sua realidade.

Atenção! Antes de ler as perguntas orientadoras, defina primeiro qual dos seus pro-
jetos será relatado por você. lembre-se de que você pode escolher relatar quantos pro-
jetos quiser, seguindo as orientações abaixo.

Nome:
região:
Estado:
Município:
Formação:
Cargo/Função:
idade:
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Perguntas orientadoras:

1. o seu projeto já foi desenvolvido ou está em fase de desenvolvimento?

2. Em qual tipo de intervenção seu projeto se enquadra? i. Urbanização de assenta-
mentos precários; ii. Habitação de interesse social; iii. Outro (Especifique).

3. Qual foi o objeto da sua intervenção?

4. Quais foram as diretrizes utilizadas no seu projeto?

5. Quais metodologias foram adotadas em seu projeto?

6. Como se caracteriza o contexto do seu projeto? Considere o contexto territorial, 
o  socioeconômico e os aspectos institucionais relevantes.

7. Qual é/foi a duração do projeto?

8. Qual o número de pessoas beneficiadas com o projeto?

9. Quais foram as etapas do planejamento do projeto?

10. Se o seu projeto está em desenvolvimento, em que etapa está?

11. Houve interlocução entre os moradores e os poderes públicos?
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12. Houve algum tipo de conflito no decorrer do seu projeto? Se sim, quais foram e 
como você lidou com eles?

13. Houve articulação intersetorial com outras políticas públicas ou programas? Co-
mente como foi essa articulação.

14. Houve recursos complementares (além daqueles previstos pela normativa do paC 
e MCMV) para TS? Comente como foi esse processo.

15. Como foi a adaptação dos moradores ao novo habitat (em relação à moradia, à con-
vivência, ao condomínio quando aplicável, acesso a serviços, acesso ao trabalho)?

16. Qual resultado você espera ou esperava atingir ao final da intervenção?

17. Quais resultados foram atingidos ou pretende atingir?

18. Como você acompanha/acompanhou o seu projeto?

19. Quais foram as principais dificuldades encontradas ao realizar o seu projeto?

20. Quais foram as principais facilidades encontradas ao realizar o seu projeto?
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APÊNDiCE 4:

RoTEiRo DE bANCo DE PRáTiCAS ii – NovoS PRoJEToS

O banco de Práticas ii - Projetos consiste em um espaço virtual com propostas 
de desenvolvimento de Trabalho Social em determinado município/território. Neste am-
biente virtual, você elaborará projetos ligados às temáticas abordadas no decorrer do 
Curso Educação a Distância (EaD).

O Roteiro do banco de Práticas é um conjunto de orientações para a elaboração de 
um projeto de Trabalho Social(pTS) ou plano de desenvolvimento socioterritorial (pDST) 
com base no que foi abordado no curso. 

Sua participação é muito importante, pois ao relatar sua experiência, você a organiza 
sua ideia e ao mesmo tempo possibilita que alguns elementos do seu projeto possam 
ser utilizados para o desenvolvimento do trabalho de outras pessoas.

 Roteiro

Você deverá escrever um texto com introdução, desenvolvimento e considerações finais.
É importante que você utilize todas as orientações abaixo. Elas ajudarão a identificar 

os aspectos relevantes para elaboração do seu pTS ou pDST.
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orientações

Nome:
região:
Município:
Estado:
Formação:
Cargo/Função:
instituição:

o seu projeto ou plano está dividido em 3 etapas. a organização dos conteúdos e 
da ordem de apresentação dos itens do projeto ou plano pode variar, mas a ordem das 
etapas deve ser mantida.

Etapa 1: introdução
1. Definição do objeto ou tipo de intervenção:

i: Urbanização de assentamentos precários
ii. Habitação de interesse social
iii. Outro (Especificar)

2. Etapas para elaboração do diagnóstico sócio territorial;
3. Definição do objetivo do projeto ou plano;
4. Contextualização (contexto territorial, socioeconômico e aspectos institucionais 
relevantes);
5. relevância social (contribuições do projeto ou plano para melhoria da comunidade/
território/sociedade);
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6. Diretrizes a serem utilizadas;
7. Profissionais envolvidos e atribuições.

Etapa 2: Desenvolvimento
1. Definição das etapas do planejamento;
2. Definição do público-alvo;
3. Duração prevista para o projeto ou plano;
4. Benefícios e riscos do projeto ou plano;
5. Descrição da intervenção para cada eixo do Trabalho Social (1.Mobilização, organiza-
ção e fortalecimento social; 2.acompanhamento e gestão social da intervenção; 3.Edu-
cação ambiental e patrimonial; e 4.Desenvolvimento socioeconômico).

Etapa 3: Considerações finais
1. Cronograma previsto;
2. orçamento previsto;
3. Descrição dos resultados esperados;
4. projeção do acompanhamento do projeto ou plano.

Seu projeto ou plano poderá ser escrito em partes e, ao longo do curso, você poderá 
adicionar informações nele. para tanto, aconselhamos a utilização de um editor de texto.

Ao terminá-lo você poderá postar a versão final no ambiente virtual, no Banco de 
práticas da sua região abaixo.
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APÊNDiCE 5:

AvAliAção FiNAl E iNDiviDuAl DE APRENDiZAGEM (AFiA)

Atividades Capítulo 1: Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas 
diretrizes do Ministério das Cidades para o Trabalho Social 

Questão 1 

Marque a questão que apresenta corretamente as orientações fundamentais do Traba-
lho Social em programas de habitação de interesse social. 

a. É necessário, para a execução do Trabalho Social eficiente, agir no e com o território 
(microárea e macroárea), agir com as demais políticas e serviços do território, desenvol-
ver o protagonismo dos moradores e buscar ações de desenvolvimento da autonomia e 
da apropriação dos ganhos oriundos dos projetos habitacionais. 
b.  para a intervenção do Trabalho Social ser implantada, é necessário a escolha de ape-
nas um dentre os seguintes eixos de ação: Mobilização, organização, Fortalecimento 
Social ou Gestão Social da intervenção. 
c. o Trabalho Social estende-se apenas ao seguimento de habitação e as intervenções 
de saneamento são eletivas na atuação, portanto, não é necessário agir durante todo o 
percurso do empreendimento habitacional. 
d. Devemos esperar a participação coletiva acontecer sem qualquer influência ou inter-
venção da gestão do Trabalho Social, assim a aquisição da autonomia e a vivência das 
mudanças habitacionais são efetivadas de forma garantida e integral.
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e. o Trabalho Social se refere à habitação, portanto, na construção de um projeto do 
Trabalho Social em habitação de interesse social é descartável a execução de ações de 
fortalecimento das redes sociais existentes no território, ações de ampliação do capital 
social e cultural, ações de inserção no mercado de trabalho e sobre Educação ambiental. 

Questão 2

A implementação eficiente do Trabalho Social é uma condição necessária para a gover-
nança do projeto. A partir da afirmativa exposta, marque a alternativa que está correta-
mente relacionada às etapas necessárias para a execução do Trabalho Social. 

a. Monitorar apenas os moradores de áreas de maior risco, pois os que já estão em si-
tuação de habitação mais confortável não são prioritários à atenção do Trabalho Social.
b. Garantir e estimular o acesso à informação e participação para que os moradores 
possam negociar, decidir, acompanhar e avaliar a situação de seu território e a situação 
de habitação, além de criar estratégias de abertura de canais contínuos de escuta qua-
lificada dos moradores.
c. Eleger líderes da comunidade para centralizar a participação da população, pois a 
produção coletiva torna imprecisa a definição das ações e práticas no Trabalho Social.
d. Exigir a participação integral dos moradores, na qual todos devem estar efetivamente 
sensibilizados e envolvidos ativamente no processo de desenvolvimento das mudanças 
habitacionais. os moradores que não estiverem sensibilizados não devem receber os 
benefícios da ação de Trabalho Social.
e. o monitoramento dos efeitos da implementação do Trabalho Social deverá ser feito 
apenas no período da implementação, os efeitos que surgirem após esse período são de 
responsabilidade apenas dos moradores.
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Atividades Capítulo 2: Mobilização, organização, fortalecimento social e 
acompanhamento e gestão social da intervenção 

Questão 3

para que haja mobilização, é necessário que as pessoas se envolvam com o coletivo e 
se sintam parte de um grupo. Essa sentença se refere ao conceito de:  

a. Demanda aberta
b. Demanda fechada
c. pertença
d. Território
e. autodeterminação

Questão 4 

Sobre a elaboração de uma proposta de ação de mobilização social no pTS, é correto 
afirmar que: 

a. as ações de mobilização independem do conhecimento da realidade, da cultura e de 
aspirações dos envolvidos. 
b. a proposta de mobilização visa a construção de um sentimento de pertença da famí-
lia beneficiada, da criação de laços de identidade com o grupo. 
c. a proposta de criação de empoderamento e de mobilização social é uma ação geral 
que serve para qualquer família e pode ser aplicada a qualquer cultura e realidade. 
d. os núcleos gestores, responsáveis pela interlocução da comunidade com os atores 
envolvidos na obra, no projeto e no Trabalho Social, deverão ser formados por membros 
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sem envolvimento com a comunidade para evitar qualquer benefício próprio dos mem-
bros do núcleo. 
e. as ferramentas da mobilização devem ser gerais para que respondam a um padrão 
nacional e os interesses dessa política nacional devem ser prioritários em relação aos 
interesses específicos da comunidade. 

Atividades Capítulo 3: Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no 
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa 
Minha vida 
 
Questão 5 

o paC no Estado do rio de Janeiro trabalhou sua metodologia de forma integrada e ba-
seada em quais fundamentos? 

a. Social, econômico e físico. 
b. Social, físico e legal. 
c. legal, físico e econômico. 
d. Econômico, legal e social. 
e. Nenhuma das alternativas. 

Questão 6

Um dos eixos do Trabalho Social no âmbito do paC e do programa MCMV está relacio-
nado à questão do desenvolvimento econômico das comunidades beneficiadas. 
indique qual das alternativas abaixo completa corretamente o sentido a frase acima. 
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a. Ter como base um diagnóstico social e econômico amplo e geral para ações do Tra-
balho Social em áreas específicas da intervenção. 
b. Incluir a identificação dos potenciais e vocações da região no diagnóstico socioeco-
nômico a ser realizado. 
c. o desenvolvimento econômico é individualizado e depende do controle pessoal, por-
tanto, suas ações não devem ter pretensão de resultado efetivo. 
d. A eficácia das estratégias de desenvolvimento econômico apenas pode ser observa-
da e mensurada pelo aumento do piB na área de intervenção. 
e. Buscar lideranças externas que não tenham envolvimento direto com a realidade da 
área de intervenção a fim de que sejam multiplicadoras das informações e ações rela-
cionadas ao tema. 

Atividades Capítulo 4: Educação Ambiental no Trabalho Social 

Questão 7 

Identifique quais afirmações abaixo são (V) Verdadeiras e quais são (F) Falsas e marque 
a alternativa que indica a ordem correta. 

( ) o Trabalho Social regulamentado pela portaria n° 21/2014 do Ministério das Cidades 
aponta que a Educação ambiental constitui um dos eixos transversais dos projetos de 
Trabalho Social. 
( ) Quando houver atividades de Educação ambiental nos projetos de Trabalho Social 
como um dos seus principais instrumentos de orientação e capacitação, os responsá-
veis pelo empreendimento são dispensados de realizar a implantação de sistemas de 
participação, representação e comunicação do projeto. 
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( ) a Educação ambiental da sociedade é um tema secundário, embora muito popular, 
que visa estimular o protagonismo dos diversos atores sociais na gestão das políticas 
de habitação. 
( ) De acordo com a portaria n° 21/2014, o sucesso no planejamento e na execução de 
políticas locais é um dos papéis da Educação ambiental, na medida em que melhor 
orienta a definição de estratégias e o controle social da prestação dos serviços públicos. 

a. V, F, F, V. 
b. V, F, V, V. 
c. F, F, F, V. 
d. V, V, V, V. 
e. V, F, V, F. 

Questão 8 

abaixo serão encontradas as etapas dos planos e projetos de Trabalho Social e suas 
ações correspondentes. 

1. Sensibilização da comunidade para a Temática ambiental. 
2. Formulação do plano de Educação ambiental com a comunidade. 
3. implementação de elementos a serem considerados no planejamento. 
4. implementação dos planos. 

( ) Incorporação do tema da sustentabilidade do ponto de vista ambiental e financeiro. 
( ) Explicitação de interesses, conflitos e construção de uma agenda de ações a partir de 
um amplo debate das alternativas e das formas de implementação (pactuação). 
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( ) Desenvolvimento de atividades de educação quanto à condição ambiental com gru-
pos de moradores interessados da área. 
( ) Elaboração de oficinas com lideranças e moradores interessados para construção do 
plano de ação. 

Enumere as ações com suas respectivas etapas e indique a ordem correta. 

a. 1, 2, 3, 4. 
b. 4, 3, 1, 2. 
c. 4, 3, 2, 1. 
d. 4, 2, 3, 1. 
e. 3, 4, 1, 2. 

Atividades Capítulo 5: Planejamento e orçamento Familiar 

Questão 9 

as palavras-chave no planejamento Financeiro são: 

a. consumo e crédito. 
b. crédito e renda. 
c. planejamento e crédito. 
d. renda e despesas. 
e. despesas e crédito. 
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Questão 10 

De acordo com o capítulo 5, a poupança corresponde a: 

a. ato de consumir
b. uma maneira de construir um patrimônio
c. investimento na Bolsa de Valores
d. compras a prazo
e. reserva financeira para gastos secundários 
 

Atividades Capítulo 6: Gestão condominial e educação patrimonial 

Questão 11

assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. 
a capacitação administrativa do corpo diretivo de um condomínio edilício: 

a. deve ser iniciada assim que é indicada a demanda para o empreendimento. 
b. é sempre atribuição do trabalhador social, como atividade exclusiva. 
c. é desnecessária quando os moradores decidirem pela contratação de uma 
administradora. 
d. é de responsabilidade da equipe técnica multidisciplinar, composta por profissionais 
habilitados, com um planejamento de trabalho articulado ao plano de Trabalho Social. 
e. é a atividade que garante exclusivamente a sustentabilidade de um condomínio. 
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Questão 12 

o que diferencia o Trabalho Social que é realizado após a entrega do conjunto habitacio-
nal do que antecede a sua ocupação? 

a. Não há diferenças entre o trabalho que antecede a mudança e aquele realizado na 
fase de pós-ocupação. 
b. o Trabalho Social que antecede a mudança deve ser focado na capacitação do cor-
po diretivo deixando para a fase de pós-ocupação atividades relacionadas à educação 
patrimonial. 
c. No Trabalho Social que é realizado antes da mudança são preponderantes as ativida-
des de planejamento, que abordam aspectos burocráticos e informativos e as voltadas 
à educação patrimonial. Na fase de pós-ocupação se intensificam as atividades que 
se relacionam à organização comunitária, à mediação de conflitos e à capacitação do 
corpo diretivo. 
d. Na fase que antecede a ocupação do conjunto habitacional, o Trabalho Social está 
relacionado exclusivamente ao cadastramento das famílias e aos aspectos logísticos da 
sua mudança; e na fase de pós-ocupação está relacionado aos plantões para solução 
de conflitos. 
e. o Trabalho Social realizado antes da ocupação do conjunto deve ser voltado para 
todas as famílias e na pós-ocupação deve se ater exclusivamente ao corpo diretivo. 
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Atividades Capítulo 7: Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios 

Questão 13 

ao estabelecer medidas de prevenção à violência para os indivíduos, o gestor do Traba-
lho Social deve priorizar: 

a. a percepção de insegurança e os dados estatísticos de criminalidade. 
b. os registros de ocorrência policial. 
c. as taxas de homicídio registradas. 
d. as denúncias recebidas. 
e. as emergências registradas pela mídia. 

Questão 14 
Identifique quais afirmações abaixo são (V) Verdadeiras e quais são (F) Falsas e marque 
a alternativa que indica a ordem correta. 

( ) a violência é um fenômeno sistêmico, complexo e dinâmico, que requer soluções cria-
tivas e ajustadas a cada caso. 
( ) a violência letal no Brasil não mudou nos últimos 10 anos. 
( ) A cultura de paz pode ser descrita como a cultura de pacificação. 
( ) a mediação de conflitos privilegia a comunicação e a vontade das partes e não as 
provas legais. 
( ) a melhor forma de lidar com um conflito é evitar enfrentá-lo. 
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a. F, F, F, V, F 
b. V, F, F, F, F 
c. V, F, F, V, F 
d. V, V, V, F, F 
e. V, F, F, V, V 
 

Atividades Capítulo 8: Projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas 

Questão 15

Identifique a alternativa correta de complementação do enunciado abaixo. 

o objetivo geral do Trabalho Social em projetos Habitacionais, de acordo com a 
portaria n° 21, é “promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a 
efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção” 
(BRASIL, 2014, p. 5). Considerando essa definição, são objetivos específicos e diretrizes 
a serem asseguradas no projeto formulado: 

a. o fomento ao diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o intuito de 
contribuir para o aperfeiçoamento da intervenção. 
b. o estabelecimento e a operacionalização de pactos gerais e padronizados, sem o es-
tudo das especificidades da população quanto aos critérios de atendimento habitacional, 
cadastros, soluções habitacionais, reassentamento e relocações, quando for o caso. 
c. a formulação de objetivos específicos que sigam exclusivamente os resultados pre-
tendidos pelos agentes promotores. 
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d. processos educativos que ofereçam exclusivamente informações sobre as etapas 
de implementação do Trabalho Social, não é necessário que a população tenha partici-
pação direta ou indireta na escolha e operacionalização do Trabalho Social no território 
que será beneficiado. 
e. Nenhuma das alternativas. 

Questão 16 

Identifique quais afirmações abaixo são (V) Verdadeiras e quais são (F) Falsas e marque 
a alternativa que indica a ordem correta. 

o processo de formulação do Trabalho Social para uma determinada realidade, seguin-
do as regras do Ministério das Cidades, pressupõe atender algumas diretrizes e reunir 
condições técnicas básicas indispensáveis entre as quais estão: 
 

( ) o conhecimento da realidade territorial e do perfil da população. 
( ) a aplicação da metodologia de história oral para o conhecimento da história de vida 
dos moradores. 
( ) o levantamento dos serviços, programas e equipamentos existentes na região, relati-
vos às várias políticas sociais. 
( ) ter na equipe um especialista em obras para desenvolver o Trabalho Social associado. 

   

a. F, V, F, V 
b. F, F, V, F 
c. V, V, V, F 
d. V, F, V, F 
e. V, V, F, F 
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Atividades Capítulo 9: Projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à 
demanda aberta 

Questão 17 

Qual das alternativas abaixo corresponde aos critérios nacionais de priorização de can-
didatos ao benefício habitacional, conforme disposto na lei n° 11.977/2009? 

a. Famílias residentes em áreas de risco, insalubres ou que tenham sido desabriga-
das, com mulheres responsáveis pela unidade familiar e que tenham pessoas com 
deficiência. 
b. Famílias com mais homens do que mulheres, que tenham mais de seis filhos e que 
os responsáveis estejam desempregados. 
c. Famílias de agentes públicos municipais com renda inferior a três salários mínimos, 
que tenham mais de três filhos e mais do que seis moradores na mesma residência. 
d. Famílias residentes em áreas de risco, que tenham mais do que seis filhos, que os 
responsáveis estejam desempregados e que recebam algum outro benefício dos órgãos 
públicos. 
e. Famílias com baixa renda, em situação de risco, que recebam benefício de órgãos 
públicos e que tenham mais do que seis dependentes. 

Questão 18 
Considerando o que foi discutido no capítulo 9 em relação à seleção de famílias, é cor-
reto afirmar que: 
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a. são descontadas as unidades destinadas aos candidatos enquadrados como idosos 
ou deficientes, a seleção dos demais candidatos deverá ser qualificada de acordo com 
a orientação dos critérios municipais. 
b. são descontadas as unidades destinadas aos candidatos enquadrados como idosos 
ou deficientes, a seleção dos demais candidatos deverá ser qualificada de acordo com 
a quantidade de critérios atendidos pelos candidatos, devendo ser agrupada conforme 
grupos definidos pelas portarias que regulamentam a seleção das famílias. 
c. são descontadas as unidades destinadas aos candidatos enquadrados como por-
tadores de silicose, a seleção dos demais candidatos deverá ser qualificada de acordo 
com a quantidade de critérios atendidos pelos candidatos. 
d. são descontadas as unidades destinadas aos candidatos enquadrados como idosos 
ou deficientes e a seleção dos demais candidatos deverá ser qualificada de acordo com 
a quantidade de critérios atendidos por eles, não devendo ser agrupada conforme defi-
nido na portaria n° 595. 
e. Nenhuma das alternativas. 

Atividades Capítulo 10: Plano de Desenvolvimento Socioterritorial 

Questão 19 

Caro Estudante, esta questão foi anulada.
Não se preocupe! Nem você e nem seu colega que já respondeu a questão, antes de ser 
anulada, serão prejudicados. Com a anulação, a resposta da questão será considerada 
correta para todos.  Para ser aprovado, você terá que acertar 15 das 24 questões, totali-
zando 16 questões (15+1). para aqueles que responderam a questão antes de ser anula-
da, será considerada correta qualquer alternativa assinalada.
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ATENÇÃO! Por motivos técnicos, você PRECiSA assinalar a alternativa “a) ASSINALE 
ESTa”, antes de seguir para a próxima questão.

a. anulada. assinale esta.
b. anulada.
c. anulada.
d. anulada.
e. anulada.

Questão 20

No plano de Desenvolvimento Socioterritorial há alguns itens fundamentais, são eles: 

a. diagnósticos da macroárea e microárea, proposta de melhoria das condições de vida 
dos habitantes da área de intervenção física, articulação com entidades da sociedade 
civil e iniciativa privada. 
b. diagnóstico da microárea, proposta de melhoria das condições de vida dos habitan-
tes da área de intervenção física, articulação com iniciativa privada. 
c. diagnósticos da macroárea e microárea, proposta de melhoria das condições de vida 
dos habitantes da área de intervenção física, articulação com entidades da sociedade 
civil e poder público. 
d. diagnóstico da macroárea, proposta de melhoria das condições de vida dos habitan-
tes dela, articulação com entidades da sociedade civil, poder público e iniciativa privada. 
e. diagnóstico da microárea, ampliação da proposta de melhoria das condições de vida 
da área de intervenção física para o município, articulação com entidades da sociedade 
civil, poder público e iniciativa privada. 
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Atividades Capítulo 11: Plano de reassentamento e medidas compensatórias 

Questão 21

a normativa do MCiDaDES, referente ao plano de reassentamento e Medidas Compen-
satórias, dispõe sobre a obrigatoriedade da instituição de mecanismos de participação 
e de mediação e resolução de eventuais conflitos decorrentes da intervenção, devendo 
ser acessível e levar em conta a existência e a disponibilidade de procedimentos comu-
nitários, judiciais e extrajudiciais. Sobre mecanismos de mediação e resolução de con-
flitos, é correto afirmar que: 

a. a mediação de conflito é igual a arbitragem. 
b. os mecanismos de mediação e resolução de conflitos são sempre judiciais. 
c. a mediação objetiva trabalhar o conflito, tendo o acordo como consequência. 
d. o grupo de mediação de conflitos, conforme prevê a portaria n° 317/2013 do MCiDa-
DES, deverá ser composto somente por representantes do órgão gestor da intervenção. 
e. Todas as alternativas estão corretas. 

Questão 22

indique o que não configura solução de atendimento aplicável à população afetada pelo 
deslocamento involuntário no plano de reassentamento e Medidas Compensatórias 
dispostos na portaria n° 317/2013 do MCiDaDES. 
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a. Desapropriação 
b. reposição do imóvel atingido 
c. indenização pelas benfeitorias 
d. alojamento provisório 
e. aquisição assistida de imóvel 

Atividades Capítulo 12: Gestão, licitações, convênios e contratos 

Questão 23

Sobre o Termo de Referência (TR), é correto afirmar que: 

a. é composto pela definição do objeto e justificativa apenas. 
b. é o “código genético” da licitação e do contrato a ser lavrado entre uma instituição e 
um fornecedor. Visa a execução de um produto ou serviço. 
c. por ser parte do processo licitatório, deve conter apenas o orçamento, sem especifi-
car qual o local da obra. 
d. não é obrigatório em um processo licitatório. 
e. Nenhuma das alternativas. 

Questão 24
Em consideração à necessidade de uma proposta técnica e levantamento de valor no 
Trabalho Social, qual das alternativas completa corretamente o(s) requisito(s) de análise 
desses recursos? 

a. a comprovação de conhecimento. 
b. a comprovação de capacidade técnica do licitante e da equipe técnica. 
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c. a comprovação de conhecimento e comprovação de capacidade técnica do licitante 
e da equipe técnica. 
d. Não há necessidade de avaliação técnica, basta o leilão eletrônico. 
e. Nenhuma das alternativas. 

APÊNDiCE 6:

AvAliAção FiNAl DE CuRSo (AFC)

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO

Itens
Não 

observei 1 2 3 4 5

Insatisfatório Satisfatório

Como você avalia 

os recursos 

didáticos do 

curso?

Ebook

Guia do estudante 

Banco de práticas I 

– Experiências

Banco de práticas II – Novos 

projetos

Fórum geral

Fórum de apresentação

(continua na próxima página)
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO

Itens
Não 

observei 1 2 3 4 5

Insatisfatório Satisfatório

Como você avalia 

os recursos 

didáticos do 

curso?

Fórum de dúvidas

Fórum de debate

Videoaula

Teleaula

Entrevista com o autor

Atividades de capítulo

Webteca

Leitura complementar

Videos do pré-curso

Avaliação Final e Individual 

de Aprendizagem

Planos de Ensino

Apêndices

(continua na próxima página)



193

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO

Itens
Não 

observei 1 2 3 4 5

Insatisfatório Satisfatório

Como você avalia 

o desempenho 

dos tutores com 

relação a(o)

Domínio do conteúdo

Objetividade das respostas

Tempo de retorno

Acompanhamento ao longo 

do curso

Auxílio na organização do 

seu tempo

Incentivo da troca de 

experiências entre os 

participantes

(continua na próxima página)
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO

Itens
Não 

observei 1 2 3 4 5

Insatisfatório Satisfatório

Como você avalia 

o desempenho 

dos monitores 

com relação a(o):

Tempo de retorno

Comunicação

Objetividade das respostas

Agilidade na resolução dos 

problemas e dúvidas

Contato para a Avaliação 

Estratificada

Apêndices
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO

Itens
Não 

observei 1 2 3 4 5

Insatisfatório Satisfatório

Como você avalia 

o curso com 

relação a(s):

Divisão do tempo

Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem

Temáticas apresentadas

Modalidade a distância

Suas expectativas

Possibilidade de recomendá-

lo a alguém

Como você avalia seu desempenho no curso?

Como você avalia o curso de forma geral?
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APÊNDiCE 7:

PlANoS DE ENSiNo

CAPÍTulo 1 

i. iDENTiFiCAção 

Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas diretrizes do Minis-
tério das Cidades para o Trabalho Social. 
Professora: Maria do Carmo Carvalho Brant 
Carga-horária: 10h 
Período: 11/03 à 17/03 de 2014 
 

ii. EMENTA 

processo de evolução do Trabalho Social na habitação. referenciais metodológicos na 
elaboração e na execução de projetos de Trabalho Social em programas de habitação 
de interesse social. Novas normativas do Manual de instruções do Trabalho Social nos 
programas. ações do Ministério das Cidades. 
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iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Identificar conceitos teóricos centrais ao Trabalho Social na habitação de interesse 
social; 
b. aplicar conceitos de Trabalho Social em programas de habitação de interesse social;
c. Utilizar habilidades de comunicação, articulação, ação em rede e desenvolvimento da 
participação da comunidade no Trabalho Social. 
             

iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa 
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 
 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 
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vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada disciplina 
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CAPÍTulo 2 

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: Mobilização, organização, fortalecimento social, e acompanhamento e ges-
tão social da intervenção. 
Professora: Evaniza rodrigues 
Carga-horária: 10h 
Período: 18/03 à 24/03 de 2014 

ii. EMENTA 

Mobilização, organização e fortalecimento social. protagonismo cidadão. Engajamento 
individual e coletivo. Construção de comunidades atuantes, críticas. Criação de sujeitos 
coletivos de mudança. 

iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Identificar os conceitos envolvidos nos processos de mobilização e organização 
comunitária; 
b. Elaborar propostas de ação de mobilização social nos pTS; 
c. apoiar e fomentar a organização comunitária nos empreendimentos habitacionais; 
d. Construir microprojetos comunitários para a melhoria da qualidade de vida da 
comunidade. 
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iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa 
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada 
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CAPÍTulo 3 

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: Desenvolvimento socioeconômico - conceitos e práticas no âmbito do pro-
grama de aceleração do Crescimento e do programa Minha Casa Minha Vida. 
Professora: ruth Jurberg 
Carga-horária: 10h 
Período: 25/03 à 31/03 de 2014 

ii. EMENTA 

Processo de qualificação profissional, empreendedorismo, apoio ao encaminhamento 
ao trabalho. programas de inclusão econômica existentes no âmbito local, regional e fe-
deral. Projetos e instituições identificados com o desenvolvimento socioeconômico da 
comunidade. Desenvolvimento de novas oportunidades de trabalho e renda, com base 
nos diagnósticos realizados. 

iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Identificar  programas e projetos de interesse  social  que visem o desenvolvimento 
socioeconômico da comunidade; 
b. Elaborar diagnóstico social com foco nas potencialidades e vocações econômicas 
de cada área de intervenção. 
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iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa 
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada 
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Desenvolvimento Sustentável para a Rocinha, 2012. Disponível em: 
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rio): <www.egprio.rj.gov.br> 
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• <www.mds.gov.br/saladeimprensa/boletins/.../217/...pobreza.../download>
• <www.ibge.gov.br> 
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CAPÍTulo 4 

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: Educação ambiental no Trabalho Social 
Professora: andrea paula 
Carga-horária: 10h 
Período: 01/04 à 07/04 de 2014 

ii. EMENTA 

política Nacional de Educação ambiental (pNEa): planejamento e transversalização da 
Educação ambiental (Ea) no Trabalho Social. Ea e a integração das políticas: recursos 
hídricos, saneamento, produção e consumo, nutrição, meio ambiente e mudanças cli-
máticas. Estudo de casos de Ea aplicados à intervenções na habitação, no saneamen-
to e nas áreas de risco. Ea nas intervenções do Trabalho Social. Cidadania e ambiental. 
Construções sustentáveis responsabilidade ambiental. Monitoramento da prestação de 
serviços públicos realizados pelas construtoras, concessionárias e prefeitura. 
 
iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. pautar ações de intervenção com base no Manual de instruções do Trabalho Social 
nos programas e nas ações do Ministério das Cidades; 
b. Utilizar conceitos e diretrizes da educação ambiental na elaboração do projeto de 
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habitação para a comunidade; 
c. Executar projetos de interesse social baseados nos princípios da educação ambiental; 
d. Monitorar o compromisso ambiental da prestação de serviços públicos. 

iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa 
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada disciplina 
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CAPÍTulo 5

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: planejamento e orçamento familiar 
Professor: andré Xavier 
Carga-horária: 10h 
Período: 08/04 à 14/04 de 2014 

ii. EMENTA 

Trabalho Social e apoio a beneficiários dos programas habitacionais na realização do 
planejamento e gestão do orçamento familiar. Nova habitação e possíveis custos envol-
vidos. Alternativas para o desenvolvimento socioeconômico, experiências de financia-
mento/poupança comunitária, bancos populares e microcrédito. 
 
iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Elaborar estratégias de ensino do planejamento orçamentário para as famílias; 
b. Identificar os novos custos que vão compor a vida familiar; 
c. Identificar alternativas para viabilizar o orçamento familiar. 
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iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa 
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada disciplina 
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CAPÍTulo 6

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: Gestão condominial e educação patrimonial 
Professora: Márcia Terlizzi   
Carga-horária: 10h 
Período: 15/04 à 21/04 de 2014 

ii. EMENTA 

princípios e conceitos relacionados à gestão condominial, educação patrimonial e ob-
jetivos do Trabalho Social. Gestão condominial e educação patrimonial. processo e eta-
pas de implantação da gestão condominial. regras de convivência interna, solução de 
conflitos, convivência com o entorno e integração com a comunidade. participação na 
elaboração e registro de Regimento Interno, eleição do síndico e conselho fiscal. Manu-
tenção da moradia e dos equipamentos coletivos. 

iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Elaborar projetos de habitação social de gestão do condomínio habitacional; 
b. Executar o Trabalho Social em condomínio habitacional, visando produzir uma co-
munidade organizada e social e ambientalmente sustentável, com qualidade de vida. 
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iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM
 
a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa  
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada disciplina 
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CAPÍTulo 7

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: Estratégias de enfrentamento da violência nos territórios   
Professor: pedro Strozenberg   
Carga-horária: 10h 
Período: 22/04 à 28/04 de 2014 

ii. EMENTA 

Contextualização da violência regional. Mediação de conflitos comunitários. prevenção 
local de práticas violentas. Cultura de paz, cenário de conflitos e inclusão do território do 
conjunto das cidades. 

iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. reconhecer a complexidade das dinâmicas dos conflitos, tendo em vista o contexto 
regional; 
b. Identificar técnicas viáveis de prevenção de violências, tal como a mediação de 
conflitos; 
c. reconhecer a importância da incorporação da cultura de paz nos projetos de habi-
tação social. 
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iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa  
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada disciplina 
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CAPÍTulo 8

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta. 
Professora: Flávia Mota 
Carga-horária: 10h 
Período: 29/04 à 05/05 de 2014 

ii. EMENTA 

articulação entre cadastro habitacional local (demanda aberta) e oferta de programas 
habitacionais. Construção dos cadastros habitacionais e desafios enfrentados no pro-
cesso de elaboração do projeto de Trabalho Social. 

iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Identificar especificidades da demanda existente no cadastro habitacional local (de-
manda aberta), visando organizá-la de acordo com a oferta de programas habitacionais; 
b. Avaliar os desafios enfrentados no processo de elaboração do Projeto de Trabalho Social. 
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iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

c. aulas expositivas com interatividade virtual 
d. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa  
e. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada disciplina 
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CAPÍTulo 9

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas 
Professora: Tássia regino   
Carga-horária: 10h 
Período: 06/05 à 12/05 de 2014 

ii. EMENTA 

Conceitos e metodologias de elaboração do projeto de Trabalho Social. Boas práticas e 
desafios enfrentados no processo de elaboração do projeto de Trabalho Social: diagnós-
tico, caracterização e plano preliminar; elaboração do pTS para o paC; desenvolvimento 
do plano de Desenvolvimento Socioterritorial (pDST); articulação intersetorial e arranjos 
de gestão para implementação do pDS. 

iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Identificar o processo de elaboração do projeto de Trabalho Social; 
b. Identificar os conteúdos principais do projeto de Trabalho Social, segundo a nova 
normativa do Ministério das Cidades; 



228 Relatório Final: detalhamento do Sistema de Avaliação do Curso de Capacitação

c. Identificar estratégias necessárias à articulação institucional das áreas que devem 
ser envolvidas e à participação da população no processo de Trabalho Social de modo 
a assegurar governança e governabilidade ao projeto; 
d. Elaborar projeto de Trabalho Social, conforme a nova portaria do Ministério das Cidades. 

iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa  
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada disciplina 
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CAPÍTulo 10

I. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: plano de Desenvolvimento Sócio-Territorial 
Professora: lareyne almeida   
Carga-horária: 10h 
Período: 13/05 à 19/05 de 2014 

ii. EMENTA 

Diagnóstico e principais instrumentos disponíveis para a identificação do território de 
intervenção e seu entorno (macroárea), demanda por equipamentos e serviços públicos 
e urbanos, perfil socioeconômico das famílias beneficiárias, características da rede as-
sociativa/entidades comunitárias existentes, vocações produtivas e de mercado do ter-
ritório, pontos de violência e relações de poder da comunidade. 

iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Identificar a necessidade de realizar o Plano de Desenvolvimento Sócio Territorial; 
b. Elaborar o plano de Desenvolvimento Sócio Territorial. 
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iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa  
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada 
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CAPÍTulo 11

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: plano de reassentamento e medidas compensatórias 
Professor: Gislaine Magalhães 
Carga-horária: 10h 
Período: 20/05 à 26/05 de 2014 

ii. EMENTA 

planejamento e Trabalho Social em processos de reassentamento involuntário de famí-
lias. arranjos institucionais. Mecanismos de participação. Mediação de conflitos. identi-
ficação das famílias afetadas e das medidas de reparação. Monitoramento e impactos. 

iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Identificar os elementos centrais de um planejamento específico para apoiar inter-
venção em processos de reassentamento involuntário de famílias; 
b. planejar a intervenção, desde a fase de concepção até a execução, com a participa-
ção das famílias; 
c. instituir mecanismos de monitoramento e avaliação permanentes da implementação 
das ações previstas no plano, conforme cronograma do Trabalho Social e obras. 
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iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
- aVEa  
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada 
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CAPÍTulo 12

i. iDENTiFiCAção 
 
Curso: TraBalHo SoCial EM proGraMaS DE HaBiTaÇÃo DE iNTErESSE SoCial 
Disciplina: Gestão, licitações, convênios e contratos. 
Professora: Flávia Mota 
Carga-horária: 10h 
Período: 27/05 à 02/06 de 2014 

ii. EMENTA 

Gestão do Trabalho Social: planejamento, coordenação, mediação, comunicação, articu-
lação, fortalecimento das redes, ação sócio informacional); indicações e modelos para 
terceirização do Trabalho Social: projeto, execução, processo licitatório, gestão da con-
tratação, acompanhamento da entrega dos produtos, relação com os agentes financei-
ros e prestação de contas. Monitoramento e avaliação da execução. 
 
iii. obJETivoS 

Desenvolver habilidades dos participantes para: 
a. Identificar parâmetros para orçamentação do Trabalho Social; 
b. Avaliar desafios na gestão do Trabalho Social; 
c. avaliar indicações e modelos para terceirização do Trabalho Social. 
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iv. ESTRATÉGiAS DE ENSiNo E APRENDiZAGEM 

a. aulas expositivas com interatividade virtual 
b. Utilização de recursos audiovisuais via ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem aVEa 
c. Sistema de atendimento ao Estudante - SaE 

v. RECuRSoS 

a. ambiente Virtual de Ensino aprendizagem - aVEa 
b. Guia do Estudante (com vídeo de apresentação, tutorial do ambientação, pré-curso) 
c. E-book 
d. Teleaula e Videoaula 
e. Banco de práticas e de Experiências 
f. Fórum para debates e trocas entre os participantes 

vi. AvAliAção 

a. Avaliação Final - Instrumento para certificação ao final de todas as disciplinas 
b. Autoavaliação - Atividade de fixação do conteúdo ao final de cada 
c. avaliação do Curso - instrumento de avaliação dos componentes do curso 
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APÊNDiCE 8:

PRoGRAMA Do CURSO DE CAPACITAÇÃO TRABALHO SOCIAL EM 
PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Um programa para fins de capacitação de pessoas deve levar em conta o que se pre-
tende ensinar, mas, essencialmente, o que se quer aprender e como avaliar o aprendido.

o processo de ensino deste curso parte de dois conceitos centrais:

a. Trabalho Social: “Compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, reali-
zado a partir de estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreen-
dendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político institucional do 
território e da população beneficiária, além das características da intervenção, visando 
promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação 
com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida 
e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados.” portaria nº 
21, de 22 de janeiro de 2014.

b. Habitação de interesse social: O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – 
SNHiS tem como objetivo central implementar políticas e programas de investimentos e 
subsídio, os quais viabilizem e promovam o acesso à terra urbanizada e à habitação digna 
e sustentável para população de menor renda. lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005.

Ensiná-los exige a organização de estratégias de conhecimento e a delimitação de 
quem fará parte do processo de aprendizagem. Para tanto, foram definidos os objetivos 
e o público-alvo deste curso:
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objetivo geral

Capacitar técnicos que atuam em programas de Habitação de interesse Social so-
bre as diretrizes e marco regulatório do Ministério das Cidades para o Trabalho Social, 
assim como sobre procedimentos para a operacionalização de projetos e programas de 
habitação de interesse social.

Objetivos específicos

a. Identificar aspectos teórico-conceituais sobre Trabalho Social em Programas de Ha-
bitação de interesse Social e suas aplicações em território nacional;
b. instrumentalizar os participantes com informações atualizadas sobre as diretrizes e 
o marco regulatório do Ministério das Cidades para o Trabalho Social;
c. Identificar as etapas de operacionalização de projetos de habitação de interesse so-
cial: diagnóstico, elaboração de projetos sociais, estratégias para execução, relevância 
social e econômica;
d. reconhecer a necessidade de gerar redes de conhecimento e troca de experiências 
sobre o Trabalho Social desenvolvido nas distintas regiões do país;
e. Utilizar a educação a distância como instrumento de capacitação técnica e propaga-
ção das políticas públicas nos municípios brasileiros.



Público-alvo

Técnicos que atuam na esfera governamental municipal, estadual e do Distrito Fede-
ral, entidades sem fins lucrativos e agentes operadores/financeiros.

para este Curso, operacionalizar processos de ensino e aprendizagem é promover a 
disseminação de conhecimentos técnicos-científicos e a transformação desses conhe-
cimentos em mudança social. Ou seja, ensinar e avaliar a eficácia do aprendido, confor-
me sintetiza o fluxograma abaixo:
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