
Pesquisa de Diagnóstico da 

Educação a Distância (EaD) nas 

Universidades Federais Brasileiras 

Universidade Federal do Pampa  

Universidade Federal de Rondônia  

Universidade Federal de Ouro Preto  



Objetivos da Pesquisa 

 Objetivo Geral: 

 Realizar o diagnóstico da situação da EaD nas Universidades 

Federais Brasileiras. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Identificar as formas de financiamento da EaD nas 

Universidades; 

 Analisar a estruturação dos setores de EaD nas 

Universidades;  

  Identificar a estrutura  dos setores de TI que apoiam a EaD 

nas Universidades.   



Método da Pesquisa 

 Primeira etapa: 19 Entrevistas semiestruturadas com 

coordenadores de EaD e professores das Universidades 

Federais Gaúchas;  

 Segunda etapa: Levantamento; 

 Técnica de coleta de dados:  3 (três) questionários 

estruturados aplicados com o seguintes setores das 

Universidades: 

 Pró-reitorias de Planejamento e/ou Administração;  

 Setor de EaD; 

 Setor de Tecnologia de Informação.  

  Coleta de dados: realizada através de formulário 

eletrônico vinculado à um software estatístico.  

 



Questionário 1 – Pró-reitorias de 

Planejamento e/ou Administração 

 

 Composto por 23 questões que buscam levantar os 

seguintes aspectos: 

 Institucionalização da EaD na Universidade; 

 Credenciamento da Universidade para a oferta de cursos; 

 Cursos ofertados; 

 Recursos Humanos contratados para a EaD; 

 Financiamento da EaD na Universidade.  



Questionário 2 – Setor de EaD 

 

 Composto por 32 questões que buscam levantar os 

seguintes aspectos: 

 Organização da EaD na Universidade; 

 Recursos Humanos que compõem o setor;  

 Planejamento da EaD na Universidade; 

 Plataformas utilizadas;  

  Cursos ofertados na modalidade; 

  Vagas ofertadas na modalidade;  

 



Questionário 3 – Setor de TI 

 

 Composto por 21 questões que buscam levantar os 

seguintes aspectos: 

  Estrutura de suporte  tecnológico a EaD na Universidade; 

 Recursos Humanos que apoiam a EaD;  

  Utilização e desenvolvimento de Plataformas para o EaD 

  Infraestrutura (equipamentos, software, hardware, banda de 

internet, etc.) de apoio a EaD.  
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