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1 APRESENTAÇÃO 

Este recurso educacional tem o objetivo de apresentar o processo de 

desenvolvimento e as ações de divulgação do infográfico elaborado em formato digital 

que foi produzido a partir dos resultados da pesquisa intitulada Egressos de cursos de 

graduação a distância da Universidade Federal de Minas Gerais: um estudo dos 

processos formativos e da trajetória profissional, realizada com os egressos dos 

cincos cursos de graduação a distância da UFMG.  

Nesse sentido, atende ainda aos requisitos parciais de aprovação do Mestrado 

Profissional em Educação e Docência (Promestre) da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG), que prevê, na defesa da 

dissertação, a apresentação de um recurso educacional estreitamente vinculado ao 

tema da investigação, que seja aplicável e, sobretudo, contribua efetivamente com o 

contexto da pesquisa. 

O infográfico apresenta dados dos cincos cursos de graduação EaD 

(Licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática, Química, Pedagogia e 

Bacharelado em Geografia) sobre os seguintes aspectos: perfil dos egressos, 

processo pedagógico na formação, informações sobre a inserção no mercado de 

trabalho dos egressos e avaliação da estrutura e gestão do curso. Além disso, foi 

organizado para se permitir baixar o consolidado geral e o separado por cursos, em 

formato PDF. Torna-se relevante destacar que o infográfico ficará disponível após 

aprovação. Por meio do acesso ao link, será possível ter acesso à dissertação e ao 

recurso educacional.  

Nesse sentido, pretende-se com infográfico divulgar, de modo didático, os 

dados coletados junto a egressos dos cinco cursos, socializando assim os resultados 

obtidos na pesquisa. Pode-se afirmar a relevância e o potencial avaliativo do 

infográfico que poderá contribuir para a gestão acadêmica da UFMG, coordenação 

dos cursos inseridos na pesquisa e também poderá ser útil para outras instituições 

que ofertam cursos de graduação na modalidade a distância e têm interesse em 

realizar pesquisas com egressos. 

Por esse motivo, optou-se pela apresentação do infográfico em formato digital. 

O infográfico será disponibilizado no site do Centro de Apoio a Educação a Distância 

da UFMG (Caed/UFMG). A escolha desse suporte de divulgação se deu por 

considerá-lo adequado e compatível com o princípio da publicidade e transparência 
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da administração pública. Além disso, o projeto contempla ações de divulgação 

interna para gestores e setores estratégicos interessados na temática da pesquisa. 

Coerente com essa perspectiva, este recurso educacional apresenta a 

metodologia aplicada nas fases de construção do infográfico e, ainda o cronograma, 

o plano de ação e os recursos financeiros utilizados na sua elaboração. 

Torna-se relevante acrescentar que o projeto deste recurso educacional foi 

elaborado tomando como referência a metodologia Project Management Institute 

(PMI), reconhecido pelos padrões mais altos no gerenciamento de projetos em 

empresas e governos (PMI, 2017).  

Finalmente, apresenta-se o demonstrativo do modelo delineado e estático do 

infográfico com os resultados, isso porque o formato digital possui uma programação 

dinâmica dos dados.  

Espera-se que este recurso educacional seja uma ferramenta relevante que 

amplifique as contribuições da pesquisa para a Educação Superior a Distância no 

Brasil. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Nas últimas décadas, a Educação Superior tem registrado um processo de 

expansão no Brasil, aumentando progressivamente o número de estudantes, em 

consequência da atuação direta do setor privado, incentivado pelas políticas 

neoliberalistas de livre atuação e de políticas públicas.  

Nesse contexto de políticas públicas de acesso à Educação Superior como 

estratégia de aumento do quadro de matrículas, a modalidade a distância foi utilizada 

no Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), uma vez que, nesse modelo de 

ensino, as limitações estruturais e geográficas são menos significativas.  

Dados do Censo da Educação Superior de 2018, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), registrou que 

o número de matrículas na EaD já ultrapassa as matriculas na modalidade presencial 

(BRASIL, 2019).  

Como se vê, esse dado evidencia a evolução da EaD no que diz respeito ao 

crescimento de novas matrículas e reafirma demandas para realização de pesquisas 

sobre questões relevantes na EaD, tais como: a infraestrutura dos polos, a qualidade 

dos cursos ofertados, o processo ensino-aprendizagem, a formação e a atuação 

docente, os contratos e as condições de trabalho dos docentes e de tutores, o índice 

de evasão, entre outras.  

Coerente com essa perspectiva, considerou-se relevante investigar a EaD para 

além do critério da expansão. Os resultados obtidos nessa pesquisa e em outras 

revelam o seu potencial de alcance, beneficiando sujeitos que dificilmente teriam 

acesso à Educação Superior por meio da modalidade presencial. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que a Educação Superior a distância apresenta maior 

heterogeneidade no seu corpo discente no tocante às suas características pessoais e 

acadêmicas, impactando no campo do conhecimento e no processo ensino-

aprendizagem, demandando ainda estudos e análises em diferentes aspectos. Para 

tanto, considerou-se relevante investigar os egressos dessa modalidade de ensino. 

Desse modo, espera-se que os dados obtidos na pesquisa com os egressos 

sobre o seu processo formativo forneçam contribuição para a avaliação institucional 

da instituição e estimulem outras pesquisas, objetivando a qualidade da Educação 

Superior ofertada na modalidade a distância. Além disso, poderão ser utilizados por 

outras instituições que objetivam melhorar a gestão da oferta de Educação Superior à 
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distância e possam, consequentemente, gerar informações que subsidiem tomadas 

de decisão mais assertivas e estimulem a implementação de políticas públicas 

educacionais para a melhoria da Educação Superior a distância. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Disponibilizar os resultados da pesquisa realizada com os egressos dos cincos 

cursos de graduação EaD da UFMG, por meio da divulgação do infográfico digital. 

3.2 Objetivos específicos 

 Apresentar resultados da pesquisa com egressos, favorecendo o uso desses 

dados na avaliação de cursos e no projeto de avaliação institucional. 

 Valorizar as percepções dos egressos sobre sua formação e atuação 

profissional, contribuindo para um processo de avaliação institucional 

participativo. 

 Prestar contas à comunidade acadêmica e à sociedade sobre a pesquisa de 

mestrado realizada com egressos dos cursos de graduação a distância. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Na perspectiva de alcançar os objetivos propostos, a fundamentação teórica 

advém das contribuições de pesquisadores que discutem a modalidade a distância, 

as políticas públicas de expansão da Educação Superior e aborda a avaliação 

institucional que inclui o acompanhamento dos egressos, tais como Arruda (2018), Mill 

(2016), Santana (2013) e Lousada (2005). 

4.1 Políticas públicas da Educação Superior a distância no Brasil 

A EaD está presente no Brasil desde o século XIX e se desponta a partir de 

políticas públicas que objetivavam impulsionar os índices de acesso à educação 

superior. Para compreender melhor esse processo, é necessário destacar que a 

modalidade foi inserida nas políticas de expansão da Educação Superior. 

A ampliação da EaD ocorre junto com o avanço tecnológico e com a 

popularização da internet no Brasil a partir da década de 1990. Destaca-se o 

surgimento da Web 2.0, que possibilitou a convergência de plataformas de mídias, 

promovendo a integração de texto, imagem, áudio, vídeo e hiperlinks, representam a 

base das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TICs) (ARRUDA, 2018). 

A regulamentação da modalidade EaD aconteceu com a LDB vigente, Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. De acordo com o seu artigo 80, o Estado passa a 

autorizar a modalidade em todos os níveis, além de incentivar a modalidade por meio 

de ajuda tributária (BRASIL, 1996). Apesar do avanço, a LDB não deixa claro o modo 

pelo qual se dará essa regulamentação.  

Por isso, o texto passou por alguns processos de regulamentação. O primeiro 

foi com a publicação do Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, o texto já não 

condizia com a realidade da EaD naquele momento, apresentando interpretações 

confusas e conceitos questionáveis sobre a modalidade (ARRUDA; ARRUDA, 2015). 

O destaque estava nos recursos didáticos em diferentes suportes de informação, 

ignorando papel do docente.  

Esse decreto foi revogado pelo Decreto nº 5.622, de 19 dezembro de 2005, que 

apresentou melhoras sobre o conceito e funcionamento da EaD, trazendo mais 

clareza para o processo de ensino e aprendizagem da modalidade (ARRUDA; 

ARRUDA, 2015). Destacam-se a denominação da EaD como uma modalidade 
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educacional e o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) 

como mediação do ensino e a inclusão dos professores. 

Se o objetivo da regulamentação da EaD por esse decreto era a ampliação de 

número de matrículas na educação superior, pode-se dizer que ele foi alcançado com 

sucesso. Entre 2002 e 2005, houve um crescimento expressivo, saltando de 40.714 

para 207.206. Já no ano seguinte, a modalidade obteve um aumento de 78,5%, 

alcançando 369.766 matrículas (BRASIL, 2007).  

4.2 Os cursos de graduação a distância e o programa Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) 

Criado a partir do Fórum das Estatais pela Educação, realizado em julho de 

2005, o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi regulamentado com o 

Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. O objetivo do programa é articular e integrar 

as Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) em um sistema nacional para 

democratizar o acesso à Educação Superior no Brasil por meio da EaD. Atende 

pessoas que têm dificuldades de acesso a esse nível de ensino, por estarem distante 

dos centros urbanos e questões econômicas. 

A UAB não é uma universidade ou uma instituição que centraliza os cursos em 

EaD, mas sim um programa governamental que fomenta e estabelece um acordo 

entre o governo federal, as IPES e os municípios sede dos polos de apoio presencial 

aos estudantes da EaD. O programa funciona em parceria do MEC/Capes com as 

IPES e a participação dos municípios e os estados, na instalação de polos de apoio 

presencial, implantação de bibliotecas e laboratórios de informática para oferta dos 

cursos de graduação (BRASIL, 2006).  

Além da democratização do acesso à Educação Superior, o Programa UAB 

apresenta, em seu artigo 1º do Decreto nº 5.800/2006, outros objetivos específicos 

com a sua criação. Ele tem como prioridade a oferta de cursos de licenciatura, de 

formação inicial e continuada de professores e capacitação profissionais atuantes na 

Educação Básica. 

Passou-se mais de uma década da instituição do sistema UAB e a prioridade 

nas ofertas são de cursos de graduação focados na formação de professores. Uma 

pesquisa de discentes realizada pela DED/Capes, em 2017, mostra que 38,4% atuam 
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como professor de Educação Básica. Entre o período de 2009 e 2016, já formaram 

34.549 professores em serviço (CAPES, 2017). 

No último edital de chamada para articulação de cursos superiores na 

modalidade EaD, no âmbito da UAB, Edital Capes nº 05/2018, as vagas são 

prioritárias para cursos na área de formação de professores. Foi destinado o mínimo 

de 75% das vagas totais do edital para cursos de formação de professores de 

formação inicial ou continuada (CAPES, 2018, p. 6). 

Esses dados reforçam a expansão da EaD, mas ainda é necessário discutir a 

infraestrutura dos polos, a qualidade dos cursos, a atuação dos professores e dos 

tutores no processo de ensino e aprendizagem, o alto índice de evasão na EaD e seus 

motivos.  

Nesse sentido reforça a importância de investigar as percepções e a trajetória 

dos egressos de cursos ofertados na modalidade a distância que participam da UAB. 

Possibilitando a coleta de sobre a formação, inserção profissional, condições dos 

polos de apoio presencia e da gestão da EaD. 

4.3 Acompanhamento de egressos e análise das trajetórias sobre a formação e 
atuação profissional 

O acompanhamento dos egressos pode revelar muito sobre o curso e a 

instituição que os formou. Possibilita, por meio de análise de suas trajetórias, 

apresentar informações que pode contribuir para melhorar a base curricular dos 

cursos. Além de auxiliar nas estratégias de diminuição de evasão e na gestão 

educacional das IPES. Ao melhorar a oferta dos cursos, é compartilhado um 

conhecimento mais próximo da necessidade atual da sociedade. Assim, os alunos da 

EaD têm uma maior chance de inserção no mercado de trabalho. 

Santana (2013) destaca, em seus estudos, a necessidade do aumento de 

pesquisas sobre os resultados da EaD na formação e suas implicações na atuação 

profissional dos egressos. Para a autora, é fundamental a melhoria da oferta por meio 

da UAB identificando as mudanças decorrentes da conclusão de curso superior do 

Programa UAB, obtendo maiores informações sobre os egressos e assim oferecer 

subsídios para aperfeiçoar as políticas públicas educacionais. 

O grande desafio para a UAB, além de gerar inclusão através do acesso à 

Educação Superior, é levar desenvolvimento para o interior do Brasil. Nesse sentido, 
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a EaD traz a possibilidade do egresso colocar em prática o aprendizado que lhe foi 

transmitido pela universidade. Tornando-o um importante ponto de referência para a 

avaliação do ensino, além de indicar avanços e mudanças necessários para o 

atendimento das necessidades dos próximos alunos, do mercado de trabalho e da 

sociedade (NUNES; ALVES, 2018). 

Nesse sentido, a Educação Superior ofertada na modalidade a distância pode 

contribuir para o aumento da oferta em diferentes localidades, marcando não somente 

trajetória profissional e também qualidade de vida, mas também a sua inclusão no 

mercado de trabalho de pessoas que historicamente tiveram dificuldade de acesso a 

esse nível educacional, impactando o desenvolvimento socioeconômico da região a 

que pertence. 
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5 METODOLOGIA  

O infográfico é um recurso de comunicação utilizado para facilitar a 

compreensão dos “acontecimentos, ações ou coisas da atualidade” (CAIRO, 2008, p. 

21). Pode ser compreendido também como recursos que convertem “problemas 

complexos em imagens fáceis de entender” (RENDGEN, 2012, p. 9), 

independentemente de qual seja o seu suporte. 

A função do infográfico é simplificar, evidenciando o conteúdo informativo com 

a utilização de imagens e textos, em que alguns casos o texto isolado demoraria mais 

tempo e esforço para alcançar o objetivo da comunicação (KANNO, 2013). 

Os modelos de infográficos são diversos e, segundo Tufte (2007), é importante 

que ele atraia o interesse do espectador, o gráfico deve ser amigável e provocar 

curiosidades. E nos casos de dados quantitativos deve conter formato e design 

adequados, com a utilização de conjunto de números, palavras e ilustrações, com 

equilíbrio. Eles transmitem equilíbrio, apresentado uma complexidade acessível de 

detalhes e têm uma qualidade narrativa, além ser desenhados de forma profissional, 

com produção técnica cuidadosa, evitando ornamentação sem conteúdo. 

Sobre essa questão, Kanno (2013) define grupos de infográficos que são 

classificados de acordo com suas características. O infográfico desenvolvido para este 

projeto foi classificado no grupo de infográficos arte-texto, pois são aqueles que utiliza 

imagens associadas a texto e pretende dar evidência a algum tipo de informação e 

também atribuir uma maior movimentação na diagramação. O infográfico pode ser 

classificado também no grupo dos gráficos que são informações geradas por meio de 

tabelas. Segundo Kanno (2013), é preciso cuidado ao trabalhar tipo de gráfico para 

combinar com a informação que precisa passar. 

Os infográficos podem ser estáticos, animados e interativos. Aqui optou-se pelo 

interativo, que normalmente é voltado para o ambiente digital, as informações são 

apresentadas de acordo com a escolha espectador. O infográfico será visualizado por 

meio de dispositivos com acesso à internet e ficará hospedado no site do Caed/UFMG. 

O suporte escolhido foi para facilitar o acesso ao infográfico, contribuindo para 

o objetivo do recurso educacional de divulgar os dados da pesquisa. Para 

desenvolvimento do infográfico, foram realizadas quatro fases e a quinta e última fase 

será a divulgação. Essas fases são melhores visualizadas por meio da estrutura 

analítica do projeto (EAP), é uma ferramenta que auxilia na gestão do projeto, pois a 
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partir dela é possível visualizar as fases, as entregas e as áreas integradas no projeto, 

isso de maneira rápida. A seguir a EAP do projeto, 

Figura 1 – Estutura Analítica do Infográfico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

O Quadro 1 apresenta as fases do projeto, o cronograma, as tarefas realizadas 

de acordo com a fase e os responsáveis pelas ações. 
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Quadro 1 – Planejamento do recurso educacional - infográfico 

Tarefas Início Término Responsável 

1. Coleta de dados 01/02/19 16/09/19 Orientando/Orientadora 

1.1 Desenvolver survey 01/02/19 25/04/19 Orientando/Orientadora 

1.2 Enviar e-mail com o link do survey 25/04/19 15/09/19 Orientando/Orientadora 

1.3 Fechar a coleta de dados 16/09/19 16/09/19 Orientando/Orientadora 

2. Análise de dados 17/09/19 20/12/19 Orientando/Orientadora 

2.1 Tabular dados coletados 17/09/19 15/11/19 Orientando/Orientadora 

2.1.1 Categorizar os dados 16/11/19 26/11/19 Orientando/Orientadora 

2.2 Analisar os dados tabulados 26/11/19 15/12/19 Orientando/Orientadora 

2.2.1 Selecionar dados a serem utilizados no 
infográfico 

16/12/19 20/12/19 Orientando/Orientadora 

2.2.2 Disponibilizar conteúdo analisado e 
selecionado para o designer 

20/12/19 20/12/19 Orientando/Orientadora 

3. Design 21/12/19 17/01/20 Orientando/Orientadora 

3.1 Definir o modelo do infográfico 21/12/19 28/12/19 Designer Instrucional 

3.1.1 Estudar modelo que melhor enquadra nos 
dados 

29/12/19 03/01/20 Designer Instrucional 

3.1.2 Desenvolver esboço e testes 03/01/20 04/01/20 Designer Instrucional 

3.1.3 Aprovar modelo 04/01/20 04/01/20 Orientando/Orientadora 

3.2 Criar identidade visual 05/01/20 07/01/20 Designer Gráfico  

3.2.1 Aprovar identidade visual 07/01/20 07/01/20 Orientando/Orientadora 

3.3 Criar objetos gráficos 08/01/20 17/01/20 Designer Gráfico 

3.3.1 Disponibilizar conteúdo gráfico para 
desenvolvedor web 

17/01/20 17/01/20 Designer Gráfico 

4. Desenvolvimento 18/01/20 18/05/20 Desenvolvedor Web 

4.1 Migrar conteúdo gráfico para ambiente HTML  18/01/20 30/01/20 Desenvolvedor Web 

4.2 Programar interação dos objetos gráficos 18/01/20 30/01/20 Desenvolvedor Web 

4.3 Disponibilizar infográfico na internet 18/05/20 18/05/20 Desenvolvedor Web 

5. Divulgação 28/02/20 25/06/20 Orientando/Orientadora 

5.1 Aprovar conteúdo para divulgação 28/02/20 28/02/20 Banca examinadora 

5.2 Realizar reuniões internas na UFMG 02/04/20 20/05/20 Orientando 

5.3 Realizar divulgações externas 25/05/20 25/06/20 Orientando 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

A primeira fase envolveu a coleta dos dados por meio do survey on-line aplicado 

aos egressos dos cinco cursos de graduação EaD. Na segunda fase, realizou-se a 

tabulação e análise dos dados, organizando os dados para que as informações 

coletadas fossem melhor compreendidas.  

Na terceira fase, os dados foram organizados em tabelas e as descrições sobre 

os resultados mais importantes foram encaminhados a um designer, que elaborou o 

layout e identidade visual do infográfico. Ainda nessa etapa, realizou-se o 

desenvolvimento do infográfico. Um desenvolvedor web migrou o conteúdo gráfico 

para o formato HTML de página de internet e aplicou a interação nos objetos gráficos. 
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A última fase a ser realizada será a divulgação, pois considerou-se o infográfico 

um recurso eficaz para uma comunicação mais apropriada para além da comunidade 

acadêmica, socializando os dados obtidos no estudo.   
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6 PLANO DE AÇÃO  

O plano de ação apresentado objetiva divulgar o infográfico. Essa divulgação 

se dará internamente, na UFMG, e externamente, para a sociedade em geral, com o 

objetivo de socializar os resultados obtidos na pesquisa. 

A divulgação interna contemplará profissionais que atuam em setores 

estratégicos na universidade, que incluem: diretoria de departamentos, 

coordenadores de cursos e pesquisadores da universidade que atuam em cursos de 

graduação EaD e interessados na temática. A divulgação externa estará voltada para 

a sociedade em geral, pesquisadores de outras instituições e gestores de políticas 

públicas educacionais.  

A fase de divulgação acontecerá após aprovação da pesquisa pela banca 

examinadora e tem a previsão de ocorrer no periodo de 2 de abril de 2020 a 25 de 

junho de 2020.  

6.1 Divulgação interna 

A divulgação interna reunirá grupos de interesse na UFMG e acontecerá por 

meio de reuniões. O tempo médio previsto para a apresentação dos resultados da 

pesquisa será de 1h e, na sequência, será aberto tempo para discussão. Os presentes 

poderão apresentar comentários, sugestões e dúvidas. O Quadro 2 apresenta o 

planejamento da divulgação dos resultados da pesquisa, focalizando especialmente o 

infográfico. 
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Quadro 2 – Divulgação Interna da Pesquisa  
Grupos  Participantes Ações Período Local 

CAED 

- Orientando  
- Orientadora 
- Vice-diretora CAED 
- Diretora CAED 
- Coordenador UAB/UFMG 
- Ex-diretor CAED 
- Ex-coordenador 
UAB/UFMG  

- Apresentar os 
resultados gerais da 
pesquisa por meio do 
infográfico. 
- Apresentar próximas 
ações 

Abril CAED 

Diretoria de 
unidade 

acadêmica 

- Orientando  
- Orientadora 
- Vice e diretora CAED 
- Coordenador UAB/UFMG 
- Pró-Reitora de Graduação 
- Diretor(a) ICB 
- Diretor(a) IGC 
- Diretor(a) ICEx 
- Diretor(a) FaE 

- Apresentar os 
resultados gerais da 
pesquisa por meio do 
infográfico 
- Apresentar projeto do 
documentário e 
próximas ações. 

Abril CAED 

Coordenadoria de 
cursos EaD 

- Orientando  
- Orientadora 
- Coordenador do Curso de 
Licenciatura em Ciências 
Biologias EaD 
- Coordenador do Curso de 
Bacharelado em Geografia 
EaD 
- Coordenador do Curso de 
Licenciatura em Matemática 
EaD 
- Coordenador do Curso de 
Licenciatura em Química 
EaD 
- Coordenador do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia 
EaD 

- Apresentar os 
resultados da pesquisa 
referente aos cursos de 
Graduação EaD por 
meio do infográfico. 

Maio CAED 

Grupo de pesquisa 
de egresso 

- Orientando  
- Orientadora 
- Diretor(a) do COPI 
- Diretor(a) do DAI 
- Diretor(a) do IEAT 
- Participantes do grupo 

- Apresentar os 
resultados gerais da 
pesquisa por meio do 
infográfico. 
- Apresentar projeto do 
documentário e 
próximas ações 

Junho IEAT 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

6.2 Divulgação externa 

A divulgação externa dos resultados da pesquisa acontecerá no período de 4 

de maio a 22 de junho. Pretende-se, com esse procedimento, socializar para a 

sociedade os resultados da pequisa com egressos da UFMG. 

Coerente com essa perspectiva, Lamas et al. (2007) apresentam cinco razões 

para que pesquisadores estabeleçam uma comunicação com a sociedade em geral, 

a saber: divulgar os trabalhos realizados com o investimento público; envolver a 
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sociedade em decisões de políticas de financiamento científico; tornar as atividades 

científica mais familiar; estimular a cultura da ciência e inspirar os jovens a seguirem 

carreiras acadêmicas.  

A divulgação externa contará com a contribuição do setor de comunicação do 

CAED, com previsão de produção de conteúdos jornalísticos citando e direcionando 

para o acesso ao infográfico. Esses conteúdos serão divulgados no site do CAED e 

da UFMG, em veículos de notícias administrados pelo setor e nas redes sociais do 

CAED. Essa divulgação acontecerá nos meses de maio e junho de 2020. 

No desenvolvimento da pesquisa foram realizadas entrevistas com os egressos 

dos cinco cursos. O acervo obtido nessas entrevistas será utilizado pelo CAED na 

produção de um documentário, ação que também prevê divulgação externa. 

Significando ações conjuntas de divulgação, já que os dois produtos foram 

desenvolvidos a partir da mesma pesquisa e suas informações se relacionam. 

Quadro 3 – Divulgação externa da pesquisa 

Ações Responsáveis Período 

Publicar notícia no site do CAED Orientando Maio/jun. 

Publicar notícia no site da UFMG Orientando Maio/jun. 

Publicar link de notícias nas rede sociais Orientando Maio/jun. 

Produzir em formato de teaser Orientando Jun. 

Publicar teaser produzido no site do CAED Orientando Jun. 

Publicar teaser produzido nas redes sócias Orientando Jun. 

Solicitar divulgação da pesquisa na TV UFMG Orientando Jun. 

Publicação dos resultados da pesquisa  Orientando/Orientadora A definir 

Participação em eventos acadêmicos  Orientando/Orientadora A definir 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Espera-se que as ações planejadas alcancem o objetivo de disponibilizar os 

resultados da pesquisa realizada sobre os egressos de cursos de graduação EaD da 

UFMG. 
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7 INVESTIMENTO 

O custo do projeto foi reduzido, tendo em vista que a maioria das tarefas foram 

realizadas pelo próprio orientando concomitante à execução da pesquisa. No entanto, 

foi necessária a contratação de um designer gráfico, um designer instrucional e um 

desenvolvedor web. A hospedagem do infográfico não terá custo, pois a mesma ficará 

disponivel no site do Caed/UFMG. As ações de divulgação serão incorporadas nas 

atividades adminitrativa do CAED. 

O Quadro 4 apresenta o relatório de custeio do projeto e destaca: recurso 

utilizado no projeto de acordo com o tipo, o preço unitário, os valores de cada recurso 

e o valor parcial e total do desenvolvimento do inforgráfico. 

 

Quadro 4 – Orçamento do Recurso Educacioal 

Material de consumo 
Preço 

unitário 
Quantidade Valor 

Pen driver 64 GB R$ 43,00 2 R$ 86,00 

Transporte  R$ 4.50 11 R$ 52,00 

Total parcial R$ 95,00 

Serviços terceirizados 
Preço 

unitário 
Quantidade Valor  

Designer gráfico  R$ 300,00 
Custo da mão de 

obra 
R$ 300,00 

Designer instrucional  R$ 150,00 
Custo da mão de 

obra 
R$ 150,00 

Desenvolvedor Web R$ 300,00 
Custo da mão de 

obra 
R$ 300,00 

Total parcial R$ 750,00 

Total Geral R$ 888,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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8 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

A avaliação e o monitoramento previstos para o recurso educacional será 

qualitativa, contínua e processual. Pretende-se registrar todos os retornos, feedbacks 

recebidos nas reuniões, que serão registrados e considerados em outros 

desdobramentos futuros. 
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APÊNDICE A – Demonstrativo do infográfico digital 
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APÊNDICE B – Relatório geral 

1 Perfil dos egressos 
 

Perfil dos egressos  

Sexo                                                                                                               n.             % 

Sexo Feminino 274 77,62% 

Sexo masculino 78 22,10% 

Outros 1 0,28% 

Faixa Etária 

18 a 25 anos 7 1,98% 

26 a 33 anos 85 24,08% 

34 a 40 anos 106 30,03% 

41 a 48 anos 94 26,63% 

49 a 56 anos 46 13,03% 

57 ou mais 15 4,25% 

Estado Civil 

Solteiro(a). 105 31,82% 

Casado(a). 189 57,27% 

Outros (separado, viúvo e divorciado(a)) 36 10,97% 

Cor ou Raça 

Branca 112 32,18% 

Preta ou parda 222 63,80% 

Outras 14 4,03% 

Tipo de Escola no Ensino Médio 

Ensino médio todo em escola pública 293 82,77% 

Ensino médio todo em escola privada 26 7,34% 

Outros 35 9,88% 

Renda Mensal 

Até 1 salário mínimo 52 14,77% 

De 1 a 3 salários mínimos   208 59,09% 

De 3 a 5 salários mínimos   61 17,33% 

Acima de 5 salários mínimos 31 8,81% 

Grau de escolaridade 

Graduação  164 49,55% 

Especialização em andamento ou concluída 138 41,69% 

Mestrado em andamento ou concluído 21 6,35% 

Doutorado em andamento ou concluído 8 2,56% 

 
Classificação territorial                                                                       n.                 % 

Zona rural 19 5,44%  

Zona urbana 329 94,27%  

Comunidade indígena 0 0% 

Comunidade quilombola 1 0,29% 
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2 Dados formação 
 
 
Motivo da escolha do curso                                                    %.                    n. 

Era exatamente o curso que gostaria de fazer. 62,76% 209 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por 
causa da nota de seleção. 

5,11% 17 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por 
causa do mercado de trabalho.  

4,20% 14 

Não tinha certeza do curso que gostaria de fazer 
mas mesmo assim achei importante ter uma 
graduação. 

25,83% 85 

Não consegui vaga em outra instituição para o curso 
que gostaria.  

2,10% 7 

 
 
 
Com relação à estrutura pedagógica do seu curso e as necessidades para formação 
adequada, existindo equilíbrio entre disciplinas de formação geral e formação específica na 
proposta curricular do curso: 

    %             n. 

Atendeu plenamente. 68,03% 200 

Atendeu parcialmente. 27,55% 81 

Atendeu precariamente. 2,38% 7 

Não atendeu. 1,36% 4 

Não soube responder 0,68% 2 

 
 
 
Foram utilizados recursos que promovessem a interação entre Orientadora acadêmico e 
alunos (videoconferências, chats, telefones etc.)? 

        %             n. 

Sim, sempre. 48,14% 142 

Sim, quase sempre. 28,47% 84 

Sim, às vezes. 21,02% 62 

Não. 2,37% 7 

 
 
Que ferramenta de comunicação, dentre as abaixo relacionadas, você utilizou no seu curso 
com mais frequência?  

    %             n. 

Internet. 97,63% 288 

Telefone. 17,29% 51 

Fóruns de discussão. 84,75% 250 

Chats. 45,76% 135 

Webconferência. 21,69% 64 

Aplicativos de conversas. 23,39% 69 

Outro  2,37% 7 
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O quanto você considera que as Tecnologia da Informação e Comunicação contribuíram 
no seu processo de construção de conhecimento durante o curso: 

 
   %             n. 

Plenamente. 47,30% 140 

Muito. 46,62% 138 

De forma limitada. 5,41% 16 

Muito pouco. 0,68% 2 

Não contribuiu nada. 0,00% 0 

 
 
 
Que tipo de material didático, dentre os abaixo relacionados, é (foi) mais utilizado por 
indicação de seus professores e tutores durante o curso?  

 
   %             n. 

Livros, periódicos, manuais. 79,66% 235 

Apostilas, capítulos de livros e resumos. 74,24% 219 

Vídeos. 63,39% 187 

Páginas da web. 62,37% 184 

DVDs, CDs. 12,88% 38 

Outro  3,73% 11 

 
 
 
Como você avalia o Ambiente Virtual de Aprendizagem? Ele favorece trabalhos 
colaborativos? 

 
   %             n. 

Sim, plenamente. 58,11% 172 

Sim, parcialmente. 40,54% 120 

Não. 1,35% 4 

 
 
 
 

3 Dados sobre inserção profissional 
 

Qual foi o principal objetivo para a realização do curso de graduação EaD?  

  %             n. 

Obter melhores chances para conseguir uma profissão. 60,96% 203 

Aumentar o salário/renda. 43,84% 146 

Obter promoção no trabalho. 16,82% 56 

Melhorar o desempenho do trabalho. 29,73% 99 

Sugestão/encaminhamento da empresa. 2,70% 9 

Ampliar os conhecimentos/dar continuidade aos estudos. 65,77% 219 

Mudar a área de atuação/obter nova colocação. 37,24% 124 

Outro  8,11% 27 

 
Você teve algum dos benefícios listados abaixo com relação direta com o curso realizado? 

    %             n. 

Obteve melhores chances para conseguir trabalho/emprego. 68,77% 240 

Aumentou o salário/renda. 54,81% 188 

Obteve promoção no trabalho. 31,42% 104 

Melhorou o desempenho do trabalho. 74,20% 256 

Obteve nova colocação. 39,52% 132 
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Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

    %             n. 

Nunca trabalhei na área de formação do curso. 14,20% 45 

Trabalho na área de formação do curso. 46,69% 148 

Trabalho em área afim com a formação do curso. Especifique a área: 15,77% 50 

Trabalho em outra área. Especifique a área: 20,82% 66 

 

Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional? 

    %             n. 

Durante o curso. 43,17% 136 

Menos de 1 ano. 20,95% 66 

De 2 a 3 anos. 9,21% 29 

De 3 a 4 anos. 4,13% 13 

Mais de 4 anos. 2,54% 8 

Ainda não iniciei. 20,00% 63 

 

Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

    %             n. 

Empregado em setor privado com carteira. 14,51% 46 

Empregado em setor privado sem carteira. 0,95% 3 

Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar). 68,14% 216 

Empregador/empresário. 1,58% 5 

Conta própria/autônomo. 5,05% 16 

Outro  9,78% 31 

 

Como é a exigência da sua capacitação profissional na atualidade? 

 
   %             n. 

Inferior à recebida no curso em que se formou. 24,05% 76 

Compatível com a recebida no curso. 63,92% 202 

Superior à recebida no curso em que se formou. 12,03% 38 

 

 
 
4 Dados sobre avaliação da infraestrutura 
 
 

Como eram as salas de aula do polo utilizadas no seu curso? 

                                                                                                                   %             n. 

Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado. 51,35% 152 

Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora pequenas 
em relação ao número de estudantes. 

18,24% 
54 

Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal 
ventiladas e pequenas em relação ao número de estudantes. 

16,22% 
48 

Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em relação ao número de 
estudantes e com mobiliário razoavelmente satisfatório. 

10,14% 
30 

Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado, e pequenas em 
relação ao número de estudantes. 

4,05% 
12 
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Como você avalia o acervo da biblioteca e os laboratórios de ensino e informática do polo, 
quanto à atualização, face às necessidades curriculares do seu curso? 

  Adequado 
Pouco 

adequado 
Inadequado 

Não sei 
responder 

Biblioteca do Polo 58,95% 28,92% 7,91% 4,22% 

Laboratório de Informática  64,66% 27,92% 3,53% 2,12% 

Laboratório de Ensino 67,50% 20,99% 4,82% 8,40% 

 
 
 
De forma geral, qual conceito você atribui à atuação dos profissionais que trabalharam na 
sua formação: 

  Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Professores do curso. 60,75% 35,84% 3,41% 0,00% 0,00% 

Tutores do curso. 52,72% 38,10% 7,14% 1,02% 1,02% 

Coordenador do polo. 39,80% 42,52% 14,97% 1,02% 1,70% 

Coordenador de curso. 55,78% 37,07% 5,78% 0,34% 1,02% 

Secretaria do curso. 49,49% 39,93% 9,22% 1,02% 0,34% 

Centro de Apoio a Educação a Distância da UFMG.  54,27% 38,23% 5,46% 1,02% 1,02% 
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APÊNDICE C – Relatório do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

1 Perfil dos egressos 
 

Sexo: % n. 

Masculino. 20,75% 11 

Feminino. 79,25% 42 

Outro. 0,00% 0 

Não quero declarar. 0,00% 0 

Faixa etária: 
 

 

18 a 25. 0,00% 0 

26 a 33. 24,53% 13 

34 a 40. 28,30% 15 

41 a 48. 37,74% 20 

49 a 56. 9,43% 5 

57 ou mais. 0,00% 0 

Sua residência está localizada em?  % n. 

Zona rural. 3,77% 2 

Zona urbana. 96,23% 51 

Comunidade indígena. 0,00% 0 

Comunidade quilombola. 0,00% 0 

Indique sua cor ou raça: % n. 

Branca. 28,30% 15 

Amarela. 1,89% 1 

Preta ou Parda 66,04% 35 

Indígena. 0,00% 0 

Não sei/prefiro não responder. 3,77% 2 

Estado civil: % n. 

Solteiro(a). 35,85% 19 

Casado(a). 60,38% 32 

Outros (separado, viúvo e divorciado(a)) 3,77% 2 

Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? % n. 

Todo em escola pública. 84,91% 45 

Todo em escola privada (particular). 9,43% 5 

Outro. 5,66% 3 

Qual é sua renda mensal, aproximadamente?  % n. 

Até 1 salário mínimo (até R$ 1.006,00). 18,87% 10 

De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 1.006,01 até R$ 3.018,00). 56,60% 30 

De 3 a 5 salários mínimos (de R$ 3.018,01 até R$ 5.030,00). 15,09% 8 

De 6 a 10 salários mínimos (de R$ 5.030,01 até R$ 10.060,00). 3,77% 2 

Acima de 10 salários mínimos (acima de R$ 10.060,01). 0,00% 0 

Não tenho renda mensal. 5,66% 3 

Indique o seu nível de escolaridade atual: % n. 

Graduação. 58,49% 31 

Especialização. 35,75% 19 

Mestrado concluído. 3,77% 2 

Outro  1,89% 1 
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2 Dados formação 
 

Qual foi o motivo da escolha do curso que você realizou? 

 
% n. 

Era exatamente o curso que gostaria de fazer. 56,60% 30 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa da nota de 
seleção. 7,55% 4 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa do mercado 
de trabalho. 5,66% 3 

Não tinha certeza do curso que gostaria de fazer e mesmo assim 
achei importante ter uma formação. 30,19% 16 

Não consegui vaga em outra instituição para o curso que gostaria. 0,00% 0 

 

Com relação à estrutura pedagógica do seu curso: 

 
% n. 

Atendeu plenamente. 63,04% 29 

Atendeu parcialmente.  30,43% 14 

Atendeu precariamente.  6,52% 3 

Não atendeu.  0,00% 0 

Outro  0,00% 0 

 

No desenvolvimento do seu curso, foram utilizados recursos que promovessem a interação 
entre Orientadora acadêmico e alunos (videoconferências, chats, telefones etc.)? 

 
% n. 

Sim, sempre. 42,55% 20 

Sim, quase sempre. 34,04% 16 

Sim, às vezes. 21,28% 10 

Não. 2,13% 1 
 

Que ferramenta de comunicação, dentre as abaixo relacionadas, você utilizou no seu 
curso com mais frequência?  

 
% n. 

Internet. 97,87% 46 

Telefone. 19,15% 9 

Fóruns de discussão. 89,36% 42 

Chats. 53,19% 25 

Webconferência. 29,79% 14 

Aplicativos de conversas. 23,40% 11 

Outro  0,00% 0 
 

O quanto você considera que as Tecnologia da Informação e Comunicação 
contribuíram no seu processo de construção de conhecimento durante o curso: 

 
% n. 

Plenamente. 44,68% 21 

Muito. 46,81% 22 

De forma limitada. 8,51% 4 

Muito pouco. 0,00% 0 

Não contribuiu nada. 0,00% 0 
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Que tipo de material didático, dentre os abaixo relacionados, é (foi) mais utilizado por 
indicação de seus professores e tutores durante o curso?  

 
% n. 

Livros, periódicos, manuais. 69,57% 32 

Apostilas, capítulos de livros e resumos. 84,78% 39 

Vídeos. 71,74% 33 

Páginas da web. 65,22% 30 

DVDs, CDs. 13,04% 6 

Outro  6,52% 3 

 

Como você avalia o Ambiente Virtual de Aprendizagem? Ele favorece trabalhos 
colaborativos? 

 
% n. 

Sim, plenamente. 51,06% 24 

Sim, parcialmente. 46,81% 22 

Não. 2,13% 1 

 

 

 

3 Dados sobre inserção profissional 
 
 

Qual foi o principal objetivo para a realização do curso de graduação EaD?. 

 % n. 

Obter melhores chances para conseguir uma profissão. 66,04% 35 

Aumentar o salário/renda. 45,28% 24 

Obter promoção no trabalho. 20,75% 11 

Melhorar o desempenho do trabalho. 26,42% 14 

Sugestão/encaminhamento da empresa. 1,89% 1 

Ampliar os conhecimentos/dar continuidade aos estudos. 69,81% 37 

Mudar a área de atuação/obter nova colocação. 35,85% 19 

Outro  7,55% 4 
 

Você teve algum dos benefícios listados abaixo com relação direta com o curso realizado? 

 % n. 

Obteve melhores chances para conseguir trabalho/emprego. 62,26% 33 

Aumentou o salário/renda. 58,49% 31 

Obteve promoção no trabalho. 30,77% 16 

Melhorou o desempenho do trabalho. 72,55% 37 

Obteve nova colocação. 36,54% 19 
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Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

 % n. 

Nunca trabalhei na área de formação do curso. 11,76% 6 

Trabalho na área de formação do curso. 39,22% 20 

Trabalho em área afim com a formação do curso. Especifique a área: 17,65% 9 

Trabalho em outra área. 25,49% 13 
 

 

 
Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional? 

 % n. 

Durante o curso. 42,86% 21 

Menos de 1 ano. 22,45% 11 

De 2 a 3 anos. 14,29% 7 

De 3 a 4 anos. 0,00% 0 

Mais de 4 anos. 6,12% 3 

Ainda não iniciei. 14,29% 7 
 

 

 

Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

 % n. 

Empregado em setor privado com carteira. 10,00% 5 

Empregado em setor privado sem carteira. 0,00% 0 

Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar). 74,00% 37 

Empregador/empresário. 2,00% 1 

Conta própria/autônomo. 2,00% 1 

Outro 12,00% 6 
 

 

 

Como é a exigência da sua capacitação profissional na atualidade? 

 
% n. 

Inferior à recebida no curso em que se formou. 24,00% 12 

Compatível com a recebida no curso. 68,00% 34 

Superior à recebida no curso em que se formou. 8,00% 4 

 
 
 
4 Dados sobre avaliação da infraestrutura 
 

Como eram as salas de aula do polo utilizadas no seu curso? 
 

 

 % n. 

Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado. 48,94% 23 

Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora 
pequenas em relação ao número de estudantes. 21,28% 10 

Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal 
ventiladas e pequenas em relação ao número de estudantes. 17,02% 8 
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Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em relação ao número de 
estudantes e com mobiliário razoavelmente satisfatório. 8,51% 4 

Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado, e 
pequenas em relação ao número de estudantes. 4,26% 2 

 

Sobre as bibliotecas, laboratórios de ensino e de informática dos polos, como você os 
considerou: 

 
Adequado 

Pouco 
adequado Inadequado 

Não sei 
responder 

Laboratório de ensino  78,72% 21,28% 0,00% 0,00% 

Laboratório de informática 76,60% 19,15% 2,13% 2,13% 

Biblioteca do polo 59,57% 38,30% 2,13% 0,00% 

 

 

De forma geral, qual conceito você atribui à atuação dos profissionais que trabalharam na 
sua formação: 

 
Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Professores do curso. 51,06% 44,68% 4,26% 0,00% 0,00% 

Tutores do curso. 53,19% 34,04% 6,38% 2,13% 4,26% 

Coordenador do polo. 46,81% 40,43% 8,51% 0,00% 4,26% 

Coordenador de curso. 42,55% 46,81% 8,51% 0,00% 2,13% 

Secretaria do curso. 57,45% 34,04% 4,26% 2,13% 2,13% 

Centro de Apoio a Educação a Distância da UFMG. 59,57% 36,17% 2,13% 0,00% 2,13% 
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APÊNDICE D – Relatório do curso de Licenciatura em Pedagogia 

1 Perfil dos egressos 

Sexo: % n. 

Masculino. 6,71% 11 

Feminino. 92,68% 152 

Outro. 0,61% 1 

Não quero declarar. 0,00% 0 

Faixa etária: % n. 

18 a 25. 2,44% 4 

26 a 33. 17,07% 28 

34 a 40. 35,37% 58 

41 a 48. 25,61% 42 

49 a 56. 15,24% 25 

57 ou mais. 4,27% 7 

Classificação Territorial % n. 

Zona rural. 6,17% 10 

Zona urbana. 93,21% 151 

Comunidade indígena. 0,00% 0 

Comunidade quilombola. 0,62% 1 

Indique sua cor ou raça: % n. 

Branca. 38,89% 63 

Amarela. 3,09% 5 

Preta ou Parda. 57,40% 93 

Indígena. 0,00% 0 

Não sei/prefiro não responder. 0,62% 1 

Estado civil: % n. 

Solteiro(a). 26,71% 43 

Casado(a). 56,52% 91 

Separado(a). 3,73% 6 

Viúvo(a). 3,73% 6 

Divorciado(a). 9,32% 15 

Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? % n. 

Todo em escola pública. 88,48% 146 

Todo em escola privada (particular). 4,85% 8 

A maior parte em escola pública. 4,85% 8 

A maior parte em escola privada (particular). 1,21% 2 

Outro  0,61% 1 

Qual é sua renda mensal, aproximadamente?  % n. 

Até 1 salário mínimo (até R$ 1.006,00). 14,55% 24 

De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 1.006,01 até R$ 3.018,00). 66,06% 109 

De 3 a 5 salários mínimos (de R$ 3.018,01 até R$ 5.030,00). 12,73% 21 

De 6 a 10 salários mínimos (de R$ 5.030,01 até R$ 10.060,00). 4,85% 8 

Acima de 10 salários mínimos (acima de R$ 10.060,01). 0,00% 0 

Não tenho renda mensal. 1,82% 3 

Indique o seu nível de escolaridade atual: % n. 

Graduação concluída. 44,17% 72 

Especialização em andamento. 9,82% 16 

Especialização concluída. 42,33% 69 

Mestrado em andamento. 1,84% 3 

Mestrado concluído. 1,84% 3 
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2 Dados formação 
 
 
Qual foi o motivo da escolha do curso que você realizou? 

 % n. 

Era exatamente o curso que gostaria de fazer. 69,09% 114 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa da nota 
de seleção. 

5,45% 9 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa do 
mercado de trabalho. 

1,82% 3 

Não tinha certeza do curso que gostaria de fazer e mesmo assim 
achei importante ter uma formação. 

21,21% 35 

Não consegui vaga em outra instituição para o curso que gostaria. 2,42% 4 

 
 
 

Com relação à estrutura pedagógica do seu curso: 

 % n. 

Atendeu plenamente. 74,00% 111 

Atendeu parcialmente.  24,67% 37 

Atendeu precariamente.  1,33% 2 

Não atendeu.  0,00% 0 

Outro  0,00% 0 

 
 
 
No desenvolvimento do seu curso, foram utilizados recursos que promovessem a 
interação entre orientador acadêmico e alunos (videoconferências, chats, telefones etc.)? 

 % n. 

Sim, sempre. 58,39% 87 

Sim, quase sempre. 26,85% 40 

Sim, às vezes. 14,09% 21 

Não. 0,67% 1 

 
 
 
Que ferramenta de comunicação, dentre as abaixo relacionadas, você utilizou no seu 
curso com mais frequência?  

 % n. 

Internet. 97,99% 146 

Telefone. 22,82% 34 

Fóruns de discussão. 86,58% 129 

Chats. 53,69% 80 

Webconferência. 14,77% 22 

Aplicativos de conversas. 22,82% 34 

Outro  4,03% 6 

 
 
O quanto você considera que as Tecnologia da Informação e Comunicação contribuíram 
no seu processo de construção de conhecimento durante o curso: 

 % n. 

Plenamente. 50,67% 76 

Muito. 46,00% 69 

De forma limitada. 3,33% 5 

Muito pouco. 0,00% 0 

Não contribuiu nada. 0,00% 0 
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Que tipo de material didático, dentre os abaixo relacionados, é (foi) mais utilizado por 
indicação de seus professores e tutores durante o curso? 

 % n. 

Livros, periódicos, manuais. 90,67% 136 

Apostilas, capítulos de livros e resumos. 64,00% 96 

Vídeos. 66,00% 99 

Páginas da web. 66,00% 99 

DVDs, CDs. 18,67% 28 

Outro  4,00% 6 

 
 
Como você avalia o Ambiente Virtual de Aprendizagem? Ele favorece trabalhos 
colaborativos? 

 % n. 

Sim, plenamente. 63,33% 95 

Sim, parcialmente. 35,33% 53 

Não. 1,33% 2 

 
 
 
 
 
 

3 Dados sobre inserção profissional 
 
 
Qual foi o principal objetivo para a realização do curso de graduação EaD? Pode marcar 
mais de uma opção. 

 % n. 

Obter melhores chances para conseguir uma profissão. 66,67% 110 

Aumentar o salário/renda. 48,48% 80 

Obter promoção no trabalho. 16,97% 28 

Melhorar o desempenho do trabalho. 35,15% 58 

Sugestão/encaminhamento da empresa. 2,42% 4 

Ampliar os conhecimentos/dar continuidade aos estudos. 63,64% 105 

Mudar a área de atuação/obter nova colocação. 36,97% 61 

Outro  7,88% 13 

 
 
Você teve algum dos benefícios listados abaixo com relação direta com o 
curso realizado? 

 % n. 

Obteve melhores chances para conseguir trabalho/emprego. 80,00% 128 

Aumentou o salário/renda. 57,79% 89 

Obteve promoção no trabalho. 33,79% 49 

Melhorou o desempenho do trabalho. 79,75% 126 

Obteve nova colocação. 44,22% 65 
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Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

 % n. 

Nunca trabalhei na área de formação do curso. 11,32% 18 

Trabalho na área de formação do curso. 56,60% 90 

Trabalho em área afim com a formação do curso. Especifique a área: 12,58% 20 

Trabalho em outra área. Especifique a área: 18,24% 29 

 
 

Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional? 

 % n. 

Durante o curso. 37,97% 60 

Menos de 1 ano. 24,68% 39 

De 2 a 3 anos. 11,39% 18 

De 3 a 4 anos. 6,96% 11 

Mais de 4 anos. 1,90% 3 

Ainda não iniciei. 17,09% 27 

 
 

Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

 % n. 

Empregado em setor privado com carteira. 12,50% 20 

Empregado em setor privado sem carteira. 1,88% 3 

Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar). 70,63% 113 

Empregador/empresário. 1,88% 3 

Conta própria/autônomo. 2,50% 4 

Outro  10,63% 17 

 
 

Como é a exigência da sua capacitação profissional na atualidade? 

 % n. 

Inferior à recebida no curso em que se formou. 20,50% 33 

Compatível com a recebida no curso. 66,46% 107 

Superior à recebida no curso em que se formou. 13,04% 21 

 
 
 
4 Dados sobre avaliação da infraestrutura 
 
 

Como eram as salas de aula do polo utilizadas no seu curso? 

 % n. 

Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado. 44,67% 67 

Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora 
pequenas em relação ao número de estudantes. 19,33% 29 

Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal 
ventiladas e pequenas em relação ao número de estudantes. 18,00% 27 

Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em relação ao número de 
estudantes e com mobiliário razoavelmente satisfatório. 14,00% 21 

Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado, e 
pequenas em relação ao número de estudantes. 4,00% 6 
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Sobre as bibliotecas, laboratórios de ensino e de informática dos polos, como você os 
considerou: 

 Adequado 
Pouco 

adequado Inadequado 
Não sei 

responder 

Laboratório de ensino do polo. 56,08% 29,73% 3,38% 10,81% 

Laboratório de informática do polo. 62,16% 31,08% 4,05% 2,70% 

Biblioteca do polo, 42,57% 38,51% 10,81% 8,11% 

 
 
 
De forma geral, qual conceito você atribui à atuação dos profissionais que trabalharam na 
sua formação: 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Professores do curso. 69,13% 28,86% 2,01% 0,00% 0,00% 

Tutores do curso. 60,67% 32,67% 6,00% 0,00% 0,67% 

Coordenador do polo. 48,67% 34,67% 15,33% 0,00% 1,33% 

Coordenador de curso. 61,33% 32,00% 5,33% 0,00% 1,33% 

Secretaria do curso. 54,36% 38,26% 6,71% 0,67% 0,00% 

Centro de Apoio a Educação a Distância da UFMG  63,33% 31,33% 4,00% 0,67% 0,67% 
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APÊNDICE E - Relatório do curso de Licenciatura em Matemática 

1 Perfil dos egressos 

Sexo: % n. 

Masculino. 35,14% 13 

Feminino. 64,86% 24 

Outro. 0,00% 0 

Não quero declarar. 0,00% 0 

Faixa etária: % n. 

18 a 25. 0,00% 0 

26 a 33. 37,84% 14 

34 a 40. 16,22% 6 

41 a 48. 32,43% 12 

49 a 56. 10,81% 4 

57 ou mais. 2,70% 1 

Classificação Territorial: % n. 

Zona rural. 5,41% 2 

Zona urbana. 94,59% 35 

Comunidade indígena. 0,00% 0 

Comunidade quilombola. 0,00% 0 

Indique sua cor ou raça: % n. 

Branca. 19,44% 7 

Amarela. 2,78% 1 

Preta ou Parda. 72,23% 26 

Indígena. 2,78% 1 

Não sei/prefiro não responder. 2,78% 1 

Estado civil: % n. 

Solteiro(a). 32,43% 12 

Casado(a). 62,16% 23 

Separado(a). 0,00% 0 

Viúvo(a). 0,00% 0 

Divorciado(a). 5,41% 2 

Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? % n. 

Todo em escola pública. 75,68% 28 

Todo em escola privada (particular). 8,11% 3 

A maior parte em escola pública. 13,51% 5 

A maior parte em escola privada (particular). 2,70% 1 

Outro  0,00% 0 

Qual é sua renda mensal, aproximadamente?  % n. 

Até 1 salário mínimo (até R$ 1.006,00). 20,00% 7 

De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 1.006,01 até R$ 3.018,00). 65,71% 23 

De 3 a 5 salários mínimos (de R$ 3.018,01 até R$ 5.030,00). 8,57% 3 

De 6 a 10 salários mínimos (de R$ 5.030,01 até R$ 10.060,00). 2,86% 1 

Acima de 10 salários mínimos (acima de R$ 10.060,01). 2,86% 1 

Não tenho renda mensal. 0,00% 0 

Indique o seu nível de escolaridade atual: % n. 

Graduação concluída. 27,27% 6 

Especialização em andamento. 13,64% 3 

Especialização concluída. 36,36% 8 

Mestrado em andamento. 4,55% 1 

Mestrado concluído. 18,18% 4 
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2 Dados formação 
 
 
 

Qual foi o motivo da escolha do curso que você realizou? 

 % n. 

Era exatamente o curso que gostaria de fazer. 59,46% 22 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa da nota de 
seleção. 2,70% 1 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa do mercado 
de trabalho. 2,70% 1 

Não tinha certeza do curso que gostaria de fazer e mesmo assim 
achei importante ter uma formação. 35,14% 13 

Não consegui vaga em outra instituição para o curso que gostaria. 0,00% 0 

 
 
 

Com relação à estrutura pedagógica do seu curso: 

 % n. 

Atendeu plenamente. 60,61% 20 

Atendeu parcialmente. 30,30% 10 

Atendeu precariamente. 0,00% 0 

Não atendeu. 9,09% 3 

 
 
No desenvolvimento do seu curso, foram utilizados recursos que promovessem a 
interação entre orientador acadêmico e alunos (videoconferências, chats, telefones etc.)? 

 % n. 

Sim, sempre. 21,21% 7 

Sim, quase sempre. 36,36% 12 

Sim, às vezes. 33,33% 11 

Não. 9,09% 3 

 
 
Que ferramenta de comunicação, dentre as abaixo relacionadas, você utilizou no seu 
curso com mais frequência?  

 % n. 

Internet. 90,91% 30 

Telefone. 3,03% 1 

Fóruns de discussão. 81,82% 27 

Chats. 6,06% 2 

Webconferência. 15,15% 5 

Aplicativos de conversas. 27,27% 9 

Outro  0,00% 0 

 
 
O quanto você considera que as Tecnologia da Informação e Comunicação contribuíram 
no seu processo de construção de conhecimento durante o curso: 

 % n. 

Plenamente. 33,33% 11 

Muito. 60,61% 20 

De forma limitada. 6,06% 2 

Muito pouco. 0,00% 0 

Não contribuiu nada. 0,00% 0 
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Que tipo de material didático, dentre os abaixo relacionados, é (foi) mais utilizado por 
indicação de seus professores e tutores durante o curso? 

 % n. 

Livros, periódicos, manuais. 69,70% 23 

Apostilas, capítulos de livros e resumos. 78,79% 26 

Vídeos. 39,39% 13 

Páginas da web. 51,52% 17 

DVDs, CDs. 0,00% 0 

Outro  0,00% 0 

 
 
Como você avalia o Ambiente Virtual de Aprendizagem? Ele favorece trabalhos 
colaborativos? 

 % n. 

Sim, plenamente. 65,00% 13 

Sim, parcialmente. 30,00% 6 

Não. 5,00% 1 

 
 
 
 

3 Dados sobre inserção profissional 
 
 

Qual foi o principal objetivo para a realização do curso de graduação EaD?  

 % n. 

Obter melhores chances para conseguir uma profissão. 56,76% 21 

Aumentar o salário/renda. 32,43% 12 

Obter promoção no trabalho. 5,41% 2 

Melhorar o desempenho do trabalho. 16,22% 6 

Sugestão/encaminhamento da empresa. 0,00% 0 

Ampliar os conhecimentos/dar continuidade aos estudos. 70,27% 26 

Mudar a área de atuação/obter nova colocação. 37,84% 14 

Outro  10,81% 4 

 
 
Você teve algum dos benefícios listados abaixo com relação direta com o 
curso realizado? 

 % n. 

Obteve melhores chances para conseguir trabalho/emprego. 62,16% 23 

Aumentou o salário/renda. 56,76% 21 

Obteve promoção no trabalho. 19,44% 7 

Melhorou o desempenho do trabalho. 67,57% 25 

Obteve nova colocação. 40,54% 15 

 
 

Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

 % n. 

Nunca trabalhei na área de formação do curso. 20,59% 7 

Trabalho na área de formação do curso. 55,88% 19 

Trabalho em área afim com a formação do curso. Especifique a área: 0,00% 0 

Trabalho em outra área. Especifique a área: 17,65% 6 
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Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional? 

 % n. 

Durante o curso. 52,94% 18 

Menos de 1 ano. 20,59% 7 

De 2 a 3 anos. 0,00% 0 

De 3 a 4 anos. 0,00% 0 

Mais de 4 anos. 2,94% 1 

Ainda não iniciei. 23,53% 8 

 
 

Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

 % n. 

Empregado em setor privado com carteira. 20,59% 7 

Empregado em setor privado sem carteira. 0,00% 0 

Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar). 58,82% 20 

Empregador/empresário. 0,00% 0 

Conta própria/autônomo. 14,71% 5 

Outro  5,88% 2 

 
 

Como é a exigência da sua capacitação profissional na atualidade? 

 % n. 

Inferior à recebida no curso em que se formou. 27,27% 9 

Compatível com a recebida no curso. 63,64% 21 

Superior à recebida no curso em que se formou. 9,09% 3 

 
 
 
 

4 Dados sobre avaliação da infraestrutura 
 
 

 Como eram as salas de aula do polo utilizadas no seu curso? 

 % n. 

Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado. 60,61% 20 

Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora 
pequenas em relação ao número de estudantes. 9,09% 3 

Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal 
ventiladas e pequenas em relação ao número de estudantes. 15,15% 5 

Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em relação ao número de 
estudantes e com mobiliário razoavelmente satisfatório. 9,09% 3 

Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado, e 
pequenas em relação ao número de estudantes. 6,06% 2 
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Sobre as bibliotecas, laboratórios de ensino e de informática dos polos, como você os 
considerou: 

 Adequado 
Pouco 

adequado Inadequado 
Não sei 

responder 

Laboratório de ensino do polo.  51,52% 27,27% 9,09% 12,12% 

Laboratório de informática do polo.  54,55% 39,39% 3,03% 3,03% 

Biblioteca do polo.  36,36% 39,39% 21,21% 3,03% 

 
 
 
De forma geral, qual conceito você atribui à atuação dos profissionais que trabalharam na 
sua formação: 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Professores do curso. 48,48% 42,42% 9,09% 0,00% 0,00% 

Tutores do curso. 39,39% 51,52% 6,06% 3,03% 0,00% 

Coordenador do polo. 12,12% 66,67% 21,21% 0,00% 0,00% 

Coordenador de curso. 33,33% 54,55% 9,09% 3,03% 0,00% 

Secretaria do curso. 27,27% 48,48% 21,21% 3,03% 0,00% 

Centro de Apoio a Educação a Distância da 
UFMG. 24,24% 60,61% 9,09% 6,06% 0,00% 
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APÊNDICE F - Relatório do curso de Licenciatura em Química 

 

1 Perfil dos egressos 

Sexo: % n. 

Feminino. 68,18% 15 

Outro. 0,00% 0 

Não quero declarar. 0,00% 0 

Faixa etária: % n. 

18 a 25. 0,00% 0 

34 a 40. 22,73% 5 

41 a 48. 31,82% 7 

49 a 56. 4,55% 1 

57 ou mais. 4,55% 1 

Classificação territorial  % n. 

Zona rural. 13,64% 3 

Zona urbana. 86,36% 19 

Comunidade indígena. 0,00% 0 

Comunidade quilombola. 0,00% 0 

Indique sua cor ou raça: % n. 

Amarela. 9,09% 2 

Preta ou Parda. 77,28% 17 

Indígena. 0,00% 0 

Não sei/prefiro não responder. 0,00% 0 

Estado civil:   

Separado(a). 0,00% 0 

Viúvo(a). 4,55% 1 

Divorciado(a). 4,55% 1 

Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? % n. 

Todo em escola pública. 77,27% 17 

Todo em escola privada (particular). 13,64% 3 

A maior parte em escola pública. 0,00% 0 

Qual é sua renda mensal, aproximadamente?  % n. 

Até 1 salário mínimo (até R$ 1.006,00). 9,09% 2 

De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 1.006,01 até R$ 3.018,00). 31,82% 7 

De 3 a 5 salários mínimos (de R$ 3.018,01 até R$ 5.030,00). 36,36% 8 

De 6 a 10 salários mínimos (de R$ 5.030,01 até R$ 10.060,00). 13,64% 3 

Acima de 10 salários mínimos (acima de R$ 10.060,01). 0,00% 0 

Não tenho renda mensal. 9,09% 2 

Indique o seu nível de escolaridade atual: % n. 

Graduação concluída. 27,27% 6 

Especialização em andamento. 13,64% 3 

Especialização concluída. 36,36% 8 

Mestrado em andamento. 4,55% 1 

Mestrado concluído. 18,18% 4 

Graduação concluída. 27,27% 6 
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2 Dados formação 
 

Qual foi o motivo da escolha do curso que você realizou? 

 % n. 

Era exatamente o curso que gostaria de fazer. 59,09% 13 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa da nota de 
seleção. 4,55% 1 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa do mercado 
de trabalho. 18,18% 4 

Não tinha certeza do curso que gostaria de fazer e mesmo assim 
achei importante ter uma formação. 13,64% 3 

Não consegui vaga em outra instituição para o curso que gostaria. 4,55% 1 

 
 
 

Com relação à estrutura pedagógica do seu curso: 

 % n. 

Atendeu plenamente.  63,16% 12 

Atendeu parcialmente.  31,58% 6 

Atendeu precariamente.  0,00% 0 

Não atendeu às necessidades.  5,26% 1 

 
 
 
 
No desenvolvimento do seu curso, foram utilizados recursos que promovessem a 
interação entre orientador acadêmico e alunos (videoconferências, chats, telefones etc.)? 

 % n. 

Sim, sempre. 75,00% 15 

Sim, quase sempre. 10,00% 2 

Sim, às vezes. 10,00% 2 

Não. 5,00% 1 

 
 
 
Que ferramenta de comunicação, dentre as abaixo relacionadas, você utilizou no seu 
curso com mais frequência?  

 % n. 

Internet. 100,00% 20 

Telefone. 5,00% 1 

Fóruns de discussão. 90,00% 18 

Chats. 55,00% 11 

Webconferência. 75,00% 15 

Aplicativos de conversas. 15,00% 3 

Outro  0,00% 0 
 

 
O quanto você considera que as Tecnologia da Informação e Comunicação contribuíram 
no seu processo de construção de conhecimento durante o curso: 

 % n. 

Plenamente. 55,00% 11 

Muito. 35,00% 7 

De forma limitada. 10,00% 2 

Muito pouco. 0,00% 0 

Não contribuiu nada. 0,00% 0 
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Que tipo de material didático, dentre os abaixo relacionados, é (foi) mais utilizado por 
indicação de seus professores e tutores durante o curso?  

 % n. 

Livros, periódicos, manuais. 70,00% 14 

Apostilas, capítulos de livros e resumos. 95,00% 19 

Vídeos. 75,00% 15 

Páginas da web. 50,00% 10 

DVDs, CDs. 0,00% 0 

Outro  0,00% 0 

 
 
Como você avalia o Ambiente Virtual de Aprendizagem? Ele favorece trabalhos 
colaborativos? 

 % n. 

Sim, plenamente. 65,00% 13 

Sim, parcialmente. 30,00% 6 

Não. 5,00% 1 

 
 
 
 

3 Dados sobre inserção profissional 
 
 

Qual foi o principal objetivo para a realização do curso de graduação EaD? 

 % n. 

Obter melhores chances para conseguir uma profissão. 63,64% 14 

Aumentar o salário/renda. 45,45% 10 

Obter promoção no trabalho. 13,64% 3 

Melhorar o desempenho do trabalho. 31,82% 7 

Sugestão/encaminhamento da empresa. 0,00% 0 

Ampliar os conhecimentos/dar continuidade aos estudos. 72,73% 16 

Mudar a área de atuação/obter nova colocação. 27,27% 6 

Outro  9,09% 2 

 
 
Você teve algum dos benefícios listados abaixo com relação direta com o curso 
realizado? 

 % n. 

Obteve melhores chances para conseguir trabalho/emprego. 72,73% 16 

Aumentou o salário/renda. 63,64% 14 

Obteve promoção no trabalho. 31,82% 7 

Melhorou o desempenho do trabalho. 90,91% 20 

Obteve nova colocação. 38,10% 8 

 
 

Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

 % n. 

Nunca trabalhei na área de formação do curso. 9,52% 2 

Trabalho na área de formação do curso. 61,90% 13 

Trabalho em área afim com a formação do curso. Especifique a área: 19,05% 4 

Trabalho em outra área. Especifique a área: 9,52% 2 
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Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional? 

 % n. 

Durante o curso. 47,62% 10 

Menos de 1 ano. 19,05% 4 

De 2 a 3 anos. 4,76% 1 

De 3 a 4 anos. 4,76% 1 

Mais de 4 anos. 0,00% 0 

Ainda não iniciei. 23,81% 5 

 
 

Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

 % n. 

Empregado em setor privado com carteira. 14,29% 3 

Empregado em setor privado sem carteira. 0,00% 0 

Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar). 76,19% 16 

Empregador/empresário. 0,00% 0 

Conta própria/autônomo. 4,76% 1 

Outro  4,76% 1 

 
 

 Como é a exigência da sua capacitação profissional na atualidade? 

 % n. 

Inferior à recebida no curso em que se formou. 28,57% 6 

Compatível com a recebida no curso. 61,90% 13 

Superior à recebida no curso em que se formou. 9,52% 2 

 
 
 
 

4 Dados sobre avaliação da infraestrutura 
 
 

Como eram as salas de aula do polo utilizadas no seu curso? 

 % n. 

Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado. 55,00% 11 

Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora 
pequenas em relação ao número de estudantes. 25,00% 5 

Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal 
ventiladas e pequenas em relação ao número de estudantes. 15,00% 3 

Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em relação ao número de 
estudantes e com mobiliário razoavelmente satisfatório. 0,00% 0 

Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado, e 
pequenas em relação ao número de estudantes. 5,00% 1 
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Sobre as bibliotecas, laboratórios de ensino e de informática dos polos, como você os 
considerou: 

 Adequado 
Pouco 

adequado Inadequado 
Não sei 

responder 

Laboratório de ensino do polo.  90,00% 5,00% 5,00% 0,00% 

Laboratório de informática do polo. 70,00% 25,00% 5,00% 0,00% 

Biblioteca do polo. 70,00% 25,00% 5,00% 0,00% 

 
 
 
De forma geral, qual conceito você atribui à atuação dos profissionais que trabalharam na 
sua formação: 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Professores do curso. 63,16% 36,84% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tutores do curso. 42,11% 36,84% 15,79% 5,26% 0,00% 

Coordenador do polo. 42,11% 42,11% 10,53% 0,00% 5,26% 

Coordenador de curso. 78,95% 21,05% 0,00% 0,00% 0,00% 

Secretaria do curso. 52,63% 36,84% 10,53% 0,00% 0,00% 

Centro de Apoio a Educação a Distância da 
UFMG. 42,11% 47,37% 10,53% 0,00% 0,00% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

APÊNDICE G - Relatório do curso de Bacharelado em Geografia 

1 Perfil dos egressos 

Sexo: % n. 

Masculino. 54,00% 27 

Feminino. 46,00% 23 

Outro. 0,00% 0 

Faixa etária: % n. 

18 a 25. 2,00% 1 

26 a 33. 18,00% 9 

34 a 40. 32,00% 16 

41 a 48. 22,00% 11 

49 a 56. 16,00% 8 

57 ou mais. 10,00% 5 

Classificação Territorial % n. 

Zona rural. 2,04% 1 

Zona urbana. 97,96% 48 

Indique sua cor ou raça: % n. 

Branca. 42,86% 21 

Preta ou Parda 57,14% 28 

Outros 0,00% 0 

Estado civil: % n. 

Solteiro(a). 32,65% 16 

Casado(a). 59,18% 29 

Separado(a). 0,00% 0 

Viúvo(a). 2,04% 1 

Divorciado(a). 6,12% 3 

Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? % n. 

Ensino médio todo em escola pública 68,00% 34 

Ensino médio todo em escola privada (particular). 8,00% 4 

Outro 24,00% 12 

Qual é sua renda mensal, aproximadamente?  % n. 

Até 1 salário mínimo (até R$ 1.006,00). 6,00% 3 

De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 1.006,01 até R$ 3.018,00). 44,00% 22 

De 3 a 5 salários mínimos (de R$ 3.018,01 até R$ 5.030,00). 38,00% 19 

De 6 a 10 salários mínimos (de R$ 5.030,01 até R$ 10.060,00). 10,00% 5 

Acima de 10 salários mínimos (acima de R$ 10.060,01). 0,00% 0 

Não tenho renda mensal. 2,00% 1 

Indique o seu nível de escolaridade atual: % n. 

Graduação concluída. 55,10% 27 

Especialização em andamento. 8,16% 4 

Especialização concluída. 18,37% 9 

Mestrado em andamento. 8,16% 4 

Mestrado concluído. 4,08% 2 

Outro: 6,12% 3 
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2 Dados formação 
 
 

Qual foi o motivo da escolha do curso que você realizou? 
 

 

 % n. 

Era exatamente o curso que gostaria de fazer. 56,00% 28 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa da nota de 
seleção. 2,00% 1 

Não era o curso que gostaria de fazer, escolhi por causa do mercado 
de trabalho. 6,00% 3 

Não tinha certeza do curso que gostaria de fazer e mesmo assim 
achei importante ter uma formação. 32,00% 16 

Não consegui vaga em outra instituição para o curso que gostaria. 4,00% 2 

 

Com relação à estrutura pedagógica do seu curso: 

 % n. 

Atendeu plenamente. 61,36% 27 

Atendeu parcialmente. 29,55% 13 

Atendeu precariamente. 4,55% 2 

Não atendeu. 0,00% 0 

Outro. 4,55% 2 

 

No desenvolvimento do seu curso, foram utilizados recursos que promovessem a interação 
entre Orientadora acadêmico e alunos (videoconferências, chats, telefones etc.)? 

 
% n. 

Sim, sempre. 27,27% 12 

Sim, quase sempre. 29,55% 13 

Sim, às vezes. 40,91% 18 

Não. 2,27% 1 

 

Que ferramenta de comunicação, dentre as abaixo relacionadas, você utilizou no seu 
curso com mais frequência?  

 % n. 

Internet. 100,00% 44 

Telefone. 13,64% 6 

Fóruns de discussão. 72,73% 32 

Chats. 36,36% 16 

Webconferência. 13,64% 6 

Aplicativos de conversas. 22,73% 10 

Outro  2,27% 1 

 

O quanto você considera que as Tecnologia da Informação e Comunicação contribuíram 
no seu processo de construção de conhecimento durante o curso: 

 
% n. 

Plenamente. 45,45% 20 

Muito. 45,45% 20 

De forma limitada. 6,82% 3 

Muito pouco. 2,27% 1 

Não contribuiu nada. 0,00% 0 
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Que tipo de material didático, dentre os abaixo relacionados, é (foi) mais utilizado por 
indicação de seus professores e tutores durante o curso?  

 
% n. 

Livros, periódicos, manuais. 65,91% 29 

Apostilas, capítulos de livros e resumos. 84,09% 37 

Vídeos. 56,82% 25 

Páginas da web. 59,09% 26 

DVDs, CDs. 6,82% 3 

Outro 4,55% 2 

 

 

Como você avalia o Ambiente Virtual de Aprendizagem? Ele favorece trabalhos 
colaborativos? 

 
% n. 

Sim, plenamente. 59,09% 26 

Sim, parcialmente. 40,91% 18 

Não. 0,00% 0 

 

 

3 Dados sobre inserção profissional 
 
 
Qual foi o principal objetivo para a realização do curso de graduação EaD?  

 % n. 

Obter melhores chances para conseguir uma profissão. 42,00% 21 

Aumentar o salário/renda. 38,00% 19 

Obter promoção no trabalho. 22,00% 11 

Melhorar o desempenho do trabalho. 26,00% 13 

Sugestão/encaminhamento da empresa. 8,00% 4 

Ampliar os conhecimentos/dar continuidade aos estudos. 68,00% 34 

Mudar a área de atuação/obter nova colocação. 42,00% 21 

Outro  6,00% 3 

 
 
Você teve algum dos benefícios listados abaixo com relação direta com o curso realizado? 

 % n. 

Obteve melhores chances para conseguir trabalho/emprego. 58,00% 29 

Aumentou o salário/renda. 54,00% 27 

Obteve promoção no trabalho. 38,78% 19 

Melhorou o desempenho do trabalho. 72,00% 36 

Obteve nova colocação. 40,00% 20 

 
 
Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

 
% n. 

Nunca trabalhei na área de formação do curso. 23,40% 11 

Trabalho na área de formação do curso. 10,64% 5 
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Trabalho em área afim com a formação do curso. Especifique a área: 36,17% 17 

Trabalho em outra área. Especifique a área: 29,79% 14 
 

Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional? 

 % n. 

Durante o curso. 55,32% 26 

Menos de 1 ano. 10,64% 5 

De 2 a 3 anos. 6,38% 3 

De 3 a 4 anos. 2,13% 1 

Mais de 4 anos. 2,13% 1 

Ainda não iniciei. 23,40% 11 
 

 

Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

 % n. 

Empregado em setor privado com carteira. 21,74% 10 

Empregado em setor privado sem carteira. 0,00% 0 

Empregado no setor público (inclusive servidor estatutário e militar). 58,70% 27 

Empregador/empresário. 2,17% 1 

Conta própria/autônomo. 8,70% 4 

Outro  8,70% 4 
 

 

Como é a exigência da sua capacitação profissional na atualidade? 

 % n. 

Inferior à recebida no curso em que se formou. 32,61% 15 

Compatível com a recebida no curso. 50,00% 23 

Superior à recebida no curso em que se formou. 17,39% 8 

 
 
 
4 Dados sobre avaliação da infraestrutura 
 

Como eram as salas de aula do polo utilizadas no seu curso? 

 
% n. 

Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado. 68,18% 30 

Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora 
pequenas em relação ao número de estudantes. 15,91% 7 

Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal 
ventiladas e pequenas em relação ao número de estudantes. 11,36% 5 

Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em relação ao número de 
estudantes e com mobiliário razoavelmente satisfatório. 4,55% 2 

Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado, e 
pequenas em relação ao número de estudantes. 0,00% 0 
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Sobre as bibliotecas, laboratórios de ensino e de informática dos polos, como você os 
considerou: 

 Adequado 
Pouco 

adequado 
Inadequado 

Não sei 
responder 

Laboratório de ensino do polo. 27,27% 40,91% 6,82% 25,00% 

Laboratório de informática do polo.  58,14% 37,21% 2,33% 2,33% 

Biblioteca do polo.  15,91% 47,73% 25,00% 11,36% 

 

 

De forma geral, qual conceito você atribui à atuação dos profissionais que trabalharam na 
sua formação: 

 
Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Professores do curso. 51,16% 44,19% 4,65% 0,00% 0,00% 

Tutores do curso. 39,53% 51,16% 9,30% 0,00% 0,00% 

Coordenador do polo. 20,93% 53,49% 18,60% 6,98% 0,00% 

Coordenador de curso. 55,81% 39,53% 4,65% 0,00% 0,00% 

Secretaria do curso. 39,53% 46,51% 13,95% 0,00% 0,00% 

Centro de Apoio a Educação a Distância da UFMG  45,24% 45,24% 7,14% 0,00% 2,38% 

 

 

 


