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RESUMO 
 

KARPINSKI, J. A. Satisfação e a percepção de valor: um estudo de caso com os 
servidores públicos do Município de Candói. 2016. 105 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Administração) – Universidade Estadual do Centro Oeste - 
UNICENTRO, Guarapuava, 2016. 
 

A dissertação aborda o tema “satisfação e a percepção de valor” na linha de 
pesquisa em estratégia do Programa de Pós-Graduação em Administração, 
Mestrado Profissional em Administração da UNICENTRO, com o objetivo de 
compreender a percepção de valor e a satisfação profissional dos servidores 
públicos do Município de Candói/PR, egressos do curso de especialização em 
Gestão Pública Municipal na modalidade EaD. Para tanto, os objetivos específicos 
delineados foram os seguintes: Caracterizar o perfil dos servidores públicos do 
Município de Candói que concluíram o curso de Gestão Pública Municipal no período 
de 2010 a 2015; Descrever os elementos que atribuem à satisfação ou insatisfação, 
dos servidores no que se refere à formação recebida antes, durante e após o 
término do curso de GPM e Constatar a partir da ótica dos servidores públicos 
pesquisados se houve de fato um aprimoramento profissional após o término do 
curso. A pesquisa realizada configurou-se como sendo um estudo de caso de 
natureza descritiva e elegeu-se uma abordagem de pesquisa qualitativa em duas 
etapas investigativas, de maneira simultânea. Na primeira etapa realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica da produção científica de pesquisadores nacionais e 
internacionais. Por sua vez, a segunda etapa investigativa de pesquisa deu-se por 
meio da pesquisa de campo. Aplicou-se o instrumento de pesquisa, em forma de 
entrevistas semiestruturadas, como técnica principal de coleta de dados e ainda 
contemplou-se a utilização de mais três técnicas de coleta de dados: a pesquisa 
documental, a observação simples e o diário de campo, que contemplou a realização 
de onze entrevistas. Estes entrevistados foram escolhidos de forma direcionada, ou 
seja, por serem servidores públicos municipais e serem egressos do de 
especialização Gestão Pública Municipal UAB/UNICENTRO no período de 2010 a 
2015. Após a realização das duas etapas investigativas da coleta de dados, realizou-
se uma triangulação com os registros efetuados durante a observação. Com os 
dados transcritos, realizou-se a análise categorial temática, focada no conteúdo. Por 
meio dos resultados encontrados, conclui-se que a proposta da Educação à 
distância, no contexto de gestão Pública Municipal, não deve ser vista como a 
responsável pela resolução dos problemas da administração pública e nem seria a 
proposta ideal. A responsabilidade atribuída a todos é de desenvolver ideias, 
opiniões, posicionamentos, reflexões e críticas que poderão constituir alternativas 
para o enfrentamento de problemas construídos pelas relações sociais e resultantes 
da atual conjuntura econômica e de atuar como um mecanismo que viabiliza o 
processo de formação e de capacitação do servidor público. Enfatiza-se ainda, que 
os servidores perceberam o valor agregado voltado para a vida pessoal e não 
profissional. Neste sentido, sugere-se que, para obter melhores resultados desta 
pesquisa, o Plano de Cargos e Salários deveria ser implantado no Município e, 
também, replicar a pesquisa em outro Município de maior porte. 
 
Palavras-chave: Satisfação; Percepção de valor; Gestão Pública Municipal; 
Educação à distância. 

 



 

 

ABSTRACT  
 
KARPINSKI, J. A. satisfaction and a perceptivity of value: a case study of Municipal  
Management of the Municipality of Candói. 2016. 105 f. Dissertation (Professional 
Master in Business Administration) - University of Central West - UNICENTRO, 
Guarapuava, 2016. 
 
The dissertation approach with the theme "satisfaction and value perception" in the 
search line in the Graduate Program in Strategy Management, Professional Master in 
Management UNICENTRO. Therefore, this study aimed to understand the perception 
of value and job satisfaction of civil workers in the city of Candói / PR, course of 
graduates specialization in Municipal Public Management in distance education . The 
objectives were: to characterize the profile of the public of the Municipality of Candói 
servers that completed the course of Municipal Public Management in the 2010-
2015; Describe the elements that attach to the satisfaction or dissatisfaction of the 
servers in regard to the training received before, during and after the course of GPM 
end of this and investigate from the perspective of public servants surveyed if there 
was indeed a professional improvement after the course. In this sense the research 
was configured as a case study of a descriptive, was elected a qualitative research 
approach in two investigative steps simultaneously. In the first stage of the research, 
carried out a literature review of scientific production of national and international 
researchers. In turn, the second investigative stage of research took place through 
field research, applied the research instrument in the form of semi-structured 
interviews as the main technique for data collection and also included the use of 
three collection techniques data: documentary research, simple observation and the 
field diary, which has all the eleven interviews. These interviewers were chosen in a 
targeted manner, ie, to be municipal management  and are graduates of the 
specialization Public Management Municipal UAB/UNICENTRO in the 2010 to 2015 
period after the completion of the two investigative steps in data collection was a 
triangulation with the records made during the observation. With the transcribed data 
was held on thematic categorical analysis focused. Through these results, it is 
concluded that,  the proposal of Distance Education in the context of municipal public 
management should not be seen as responsible for solving the problems of public 
administration and nor would it be the ideal proposal. The responsibility given to 
everyone is to develop ideas, opinions, positions, reflections and criticisms that may 
constitute alternatives to face problems constructed by social and resulting 
relationships of the current economic situation and to act as a mechanism that 
facilitates the process of training and training of civil servants. It emphasizes further 
that the servers realized the value returned for personal and non-working life. In this 
sense, it is suggested that, for best results of this research, the Job and Salary Plan 
should be implemented in the Municipality and also replicate the research in another 
larger city. 
 
Keywords: Satisfaction; Perception of value; Municipal Public Management; 
Distance Education. 

 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 

KARPINSKI , J. A. Satisfacción y la percepción de valor: un estudio de caso con los 
funcionarios públicos del Municipio de Candói . 2016. 105 f. Disertación (Maestría 
Profesional en Administración de Empresas) - Universidad de Centro-Oeste – 
UNICENTRO,Guarapuava , 2016 . 
 
La disertación aborda el tema de " satisfacción y percepción de valor " en la línea de 
investigación em estrategia del Programa de Posgrado en Administración, Maestría 
Profesional en Administración de la UNICENTRO. Com o objetivó comprender la 
percepción de valor y la satisfacción profesional de los funcionarios públicos del 
municipio de Candói/PR, egresados del  curso de especialización en Gestión Pública 
Municipal en la modalidad de educación a distancia. Con este fin,los objetivos 
específicos señalados fueron los siguientes: caracterizar el perfil de los funcionarios 
del Municipio de Candói que concluyeron el curso de Gestión Pública Municipal en el 
período 2010 hasta 2015;  Describe los elementos que se adhieren a la satisfacción o 
insatisfacción de los servidores en lo que se refiere a la formación recibida antes, durante y 
después del curso de GPM e investigar desde el punto de vista de los funcionarios 
públicos encuestados si efectivamente se ha producido una mejora profesional 
después del curso. La encuesta se configuró como un estudio de caso  de carácter 
descriptivo, se eligió un enfoque de investigación cualitativa en dos etapas de 
investigación al mismo tiempo. En la primera etapa de la investigación, se realizó 
una revisión de la literatura de la producción científica de los investigadores 
nacionales e internacionales. Por su vez , la segunda etapa de investigación se llevó 
a cabo a través de la investigación de campo, se aplicó el instrumento de 
investigación en forma de encuestas semiestructuradas como la técnica principal de 
recolección de datos y también incluyó el uso de más  tres técnicas de recolección 
datos : la investigación documental , la observación simple y el diario de campo , que 
comtempló la realización de  once encuestas. Estos encuestados fueron elegidos de 
forma selectiva, es decir, por seren funcionarios municipales y egresados de la 
especialización de Gestión Pública Municipal UAB / UNICENTRO en el periodo de 
2010 a 2015. Luego  después de la finalización de las dos fases de la investigación 
en la recogida de datos se llevó a cabo una triangulación con los registros realizados 
durante la observación. Con los datos transcritos se realizó el análisis categorial 
temática con enfoque en el contenido. A través de estos resultados, se concluye  
la propuesta de Educación a Distancia en el contexto de la gestión pública municipal 
no debe ser visto como responsable de resolver los problemas de la administración 
pública y tampoco sería la propuesta ideal. La responsabilidad dada a todo el mundo 
es el desarrollo de ideas, opiniones , posiciones, reflexiones y críticas que puedan 
constituir alternativas para enfrentar los problemas sociales y construidos por las 
relaciones resultantes de la situación económica actual y para actuar como un 
mecanismo que facilita el proceso de formación y la formación de los funcionarios 
públicos. Se destaca, además, que los servidores se dieron cuenta de que el valor 
devuelto por la vida personal y de no trabajo. En este sentido, se sugiere que para 
obtener mejores resultados de esta investigación, el Plan de Trabajos y Salarios 
deberian  ser implementados en el município y también  replicar la investigación en 
otros municípios mayores. 
 

Palabras-clave: Satisfacción; Percepción de valor; Gestión Pública Municipal; 
Educación a Distancia. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 CONTEXTO DE PESQUISA 

 

Na Área Pública as transformações que atingem as organizações da 

Administração envolvem principalmente o capital humano, relacionados à ao acesso 

a informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, adota-se como 

pressuposto a necessidade de se investir em conhecimento para preparar os 

gestores para que estes possam gerenciar instituições públicas de forma a 

proporcionar melhorias contínuas no serviço público. Desta forma, justamente por se 

estar inserida na Área Pública, observa-se a busca dos servidores públicos por 

aprimoramento para suprir as mudanças do cotidiano. 

Nesse sentido, o tema desta pesquisa surgiu a partir de inquietações e 

questionamentos particulares, acumulados ao longo do tempo, no que se refere à 

satisfação e à percepção de valor em relação ao curso de Gestão Pública Municipal 

(GPM) por parte dos servidores públicos, egressos do município. Dito de outra 

forma, durante o processo de atuação na tutoria presencial do curso de 

especialização em Gestão Pública Municipal, no período de 2010 a 2012, pela 

UAB/UNICENTRO e por meio da convivência com os servidores, questionou-se 

muitas vezes como eles se sentiam depois de terminar o curso, quais eram as 

percepções de valor a partir das experiências do dia a dia de cada egresso.  

Por sua vez, em 2012, por ocasião da aprovação no concurso público do 

Município de Candói, passou-se a fazer parte do quadro efetivo do serviço público 

neste Município, e, por meio deste direcionamento, os questionamentos 

aumentaram no sentido de se entender o porquê da insatisfação dos servidores 

públicos deste Município em relação à formação recebida durante o curso de Gestão 

Pública Municipal, tendo em vista que este curso é estruturado especificamente para 

eles. Até este momento as inquietações não passaram de conjecturas pessoais. 

Todavia, em 2013, teve início uma nova oferta para o curso de GPM e, neste 

processo, participou-se na tutoria on-line do curso, já enquanto servidora pública do 

Município de Candói. Foi um desafio e um risco em dois aspectos: um, enquanto 

tutoria, outro, enquanto servidora pública. Uma moeda, dois lados! 

Explicando de outra forma, o primeiro aspecto, considerado como um 

desafio e um risco se refere ao fato de que, enquanto representante do serviço 
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público, incentivou-se os servidores públicos municipais a ingressarem no curso, 

mesmo que alguns oferecessem certa resistência, devido à modalidade a distância. 

Todavia, durante o processo de oferta, observou-se, algumas vezes, que servidores 

públicos apresentavam-se insatisfeitos, afirmando, por meio de reclamações 

escritas, que o curso “não trazia melhorias para a área”, ou ainda, que a “evolução 

no desempenho de suas atividades práticas, a partir da formação do curso, era 

insuficiente”.  

Estes comentários, por vezes pejorativos e, por isso preocupantes, levaram 

a suscitar inquietações referentes à percepção e à satisfação de valor sob a 

perspectiva destes servidores, ou seja, de acordo com as reclamações, por vezes 

em conversas informais, por vezes de forma escrita, apontavam que, na visão de 

alguns servidores, o processo gerencial do curso nem sempre trouxe benefícios, 

pois afirmavam ser péssima a estrutura do polo, a plataforma de acesso on-line 

deficitária, a entrega de material didático atrasada e questões de logística 

insuficientes. 

Desta forma, mesmo tendo consciência de que o curso é muito bem 

planejado e direcionado, pois se fazia parte da equipe na tutoria, em alguns 

momentos percebeu-se que o servidor não valorizava, não reconhecia ou não 

tornava real objetivo desta formação, tendo em vista que numa formação específica 

espera-se um aprimoramento por parte do cursista.  

Assim, diretamente vinculado ao fator de que o curso foi desenvolvido para 

os servidores públicos municipais, tem-se o segundo aspecto considerado como um 

desafio e um risco no que se refere a um entendimento mais preciso sobre a 

percepção e a satisfação de valor. Ou seja, justamente por fazer parte da equipe 

pedagógica (tutoria), a visão que se tinha era um “excelente curso planejado para o 

servidor público”. Por isso, os comentários realizados de maneira informal pelos 

servidores públicos do Município de Candói incomodavam. 

Entretanto, estes “incômodos” provinham de alguém que pertencia, ao 

mesmo tempo, à equipe pedagógica e ao quadro de servidores públicos deste 

Município. Neste aspecto-chave reside o desafio e o risco. Até a proposição da 

realização desta pesquisa, não havia dados empíricos no curso de GPM que se 

propusessem a compreender as relações de percepção e satisfação de valor sob a 

ótica do servidor público, tampouco do egresso deste. Não havia como afirmar que 

este fosse satisfatório ou insatisfatório, se agregava formação ou não ao servidor 
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público, se havia ou não valorização por parte do servidor público para quem o curso 

era direcionado. A situação apresentada não passava de observações de quem 

fazia parte da equipe do curso e do quadro funcional público. 

Dessa forma, considera-se relevante, a partir dos posicionamentos informais 

dos alunos em relação à percepção de satisfação de valor com a oferta do curso, 

bem como, da visão de quem participou da equipe pedagógica, captar por meio de 

um processo investigativo a satisfação e a percepção de valor dos servidores 

públicos do Município de Candói egressos no curso de especialização em Gestão 

Pública Municipal, ofertado na modalidade a distância pelo PNAP-UAB da 

UNICENTRO. Isso como forma de comprovar ou refutar as observações realizadas 

enquanto sujeito integrante do processo. 

Em outras palavras, investigou-se, sob a perspectiva dos servidores públicos 

do Município de Candói egressos do curso de Gestão Pública Municipal ofertado no 

polo de Palmital-PR, se houve melhorias a partir desta formação específica na área. 

Ou seja, no bojo da investigação empírico-prática, tem-se a seguinte questão de 

pesquisa: Na percepção dos servidores públicos do Município de Candói egressos 

do curso de especialização em Gestão Pública Municipal na modalidade EaD, houve 

agregação de valor e satisfação profissional? 

Entende-se que, no consumo dos bens culturais e materiais (neste caso o 

processo de agregação de valor propiciado por meio do curso de GPM na 

modalidade em EaD), existe sempre apropriações e ressignificações imprevisíveis, 

incontroláveis, modificadoras de pretensões previstas na origem, no planejamento 

didático e organizacional do curso, na idealização das coisas. 

Sendo assim o objetivo geral desta pesquisa propõe investigar a percepção 

de valor e satisfação profissional dos servidores públicos do Município de Candói 

egressos do curso de especialização em Gestão Pública Municipal na modalidade 

EaD. Para tanto, os objetivos específicos delineados foram os seguintes:  

a) Caracterizar o perfil dos servidores públicos do Município de Candói 

que concluíram o curso de Gestão Pública Municipal no período de 2010 a 2015. 

b) Descrever os elementos que atribuem à satisfação ou insatisfação, 

dos servidores no que se refere à formação recebida antes, durante e após o 

término do curso de GPM;  

c) Constatar a partir da ótica dos servidores públicos pesquisados se 

houve de fato um aprimoramento profissional após o término do curso.  
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A escolha do tema é relevante para o contexto atual, tendo em vista que a 

modalidade “Educação à distância”, ainda enfrenta barreiras e discussões em sua 

forma de avaliação, bem como, preconceito e dúvidas em relação à forma em que 

os processos acadêmicos são visualizados pelos gestores. Segundo Pimentel (2006 

p.21), a modalidade “educação à distância têm sido implantada e implementada nas 

universidades ‘carregada’ de preconceitos, dúvidas e inquietações, geralmente 

surgindo à margem dos processos acadêmicos e, desta forma, negligenciada pelos 

gestores oficiais”. 

Para Stefano e Andrade (2014, p. 33) a educação à distância constitui-se 

uma proposta educacional-pedagógica inovadora, acompanhando e permitindo a 

inserção da sociedade a partir do uso de novos instrumentos. A metodologia em 

EaD abriga técnicas de ensino que possibilitam ao aluno e professores o uso de 

materiais diversos, aproveitando dos recursos disponíveis numa sociedade em 

contínua evolução científica e tecnológica. 

Este processo de consolidar uma prática avaliativa requer critérios legítimos 

e fidedignos, de forma que seus resultados possam se tornar públicos, segundo 

Pimentel (2006, p. 21) “a comunidade acadêmica tem questionado tanto a forma 

quanto os resultados”. Para tanto, adota-se como posicionamento que o processo 

avaliativo seja sistemático e contínuo, com fundamentos precisos e métodos 

capazes de gerar um aperfeiçoamento e uma revisão constante dos objetivos e 

prioridades científicas e sociais da instituição.  

Para tanto, considera-se ser necessário que as instituições que trabalham 

com EaD avancem para uma cultura de qualidade. Nesse sentido, Kanwar e Koul 

(2006) apontam em estudo sobre a qualidade em Educação à distância no mundo 

sugerindo que a base de uma cultura de qualidade em EaD deva estar apoiada em 

três dimensões: 

A primeira denomina-se por ser nuclear e relaciona-se aos aspectos 

essenciais da EaD que aparecem no núcleo da garantia de qualidade, sem levar em 

conta o contexto ou o modelo de EaD em análise, como metodologia de ensino, 

gestão pedagógica, serviços de apoio ao estudante e avaliação contínua, todos com 

enfoque no estudante, ou seja, na aprendizagem. 

Por sua vez, a segunda centra-se no sistêmico e refere-se aos fatores que 

compreendem o sistema de EaD, bem como, uma clara política estatal para adesão 

aos regimes de garantia de qualidade e sua promoção. Além disso, exige uma 
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liderança responsável com o compromisso da instituição, com a qualidade do 

pessoal, dos produtos, processos e serviços. 

Por fim, a terceira direciona-se ao recurso que se refere aos fatores como 

habilidade técnica e acadêmica, recursos de aprendizagem, infraestrutura e 

tecnologias, incluindo a aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC’s) (NETTO, GIRRAFA e FARIA 2010, p. 67). 

Para Scremin (2001) torna-se essencial que seja estabelecido um processo 

sistêmico de avaliação relativo ao provimento de subsídios, tanto para a 

implementação quanto para a garantia da credibilidade e da continuidade da 

modalidade de ensino a distância, pois estudos apontam perspectivas de 

crescimento nesta modalidade com aporte ao desenvolvimento e avanço das 

tecnologias, com a transição do sinal analógico para o digital em defesa de um 

operador único a produção de conteúdos digitais em consideração de que a EaD é 

essencialmente uma empresa de logística (AGÊNCIA DO BRASIL, 2015).  

Atualmente ocorre uma crescente oferta de cursos em EaD em instituições 

de ensino superior, públicas e privadas. As instituições privadas aproveitam a 

demanda de clientela não atendida por instituições públicas, ou por indivíduos que 

se adaptaram à EaD devido às suas características. Por outro lado, Barbosa (2013) 

observa que as instituições públicas aderiram à EaD como uma política pública de 

ensino superior, pois, por intermédio da modalidade, é possível atingir indivíduos das 

mais diversas regiões do país e assim aumentar o número de profissionais 

qualificados, suprindo desta forma a demanda de mão de obra qualificada 

(SANTOS, 2011). 

Dentro de uma instituição de ensino, a imagem influencia, direta ou 

indiretamente, a qualidade do ensino, visto que de acordo com a percepção que o 

docente possui da instituição, poderá possuir um maior ou menor comprometimento 

(NEVES, RAMOS, 2002). Independentemente do tipo de sistema, público ou 

privado, a EaD tem uma clientela definida e crescente no Brasil, que busca padrões 

de qualidade nos cursos ofertados (SANTOS, 2011). Outro aspecto relevante é que, 

independente do ramo em que se encontra a organização, o importante para a sua 

sobrevivência é a atenção para a imagem, ou seja, a percepção que as pessoas 

envolvidas com a organização possuem desta (ISHIDA, STEFANO e ANDRADE, 

2013).  
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Vale ressaltar que alguns autores, bem como Monaco, Guimarães (2000), 

inferem que a visão da imagem das instituições se assemelha à das organizações 

privadas, no que se refere à qualidade, como por exemplo para Etzioni (1981, p. 07) 

a organização pode ser compreendida como “unidade social artificialmente criada e 

estruturada, continuadamente alterada para se manter no tempo e com a função de 

atingir metas específicas que satisfaçam as necessidades de seus participantes e da 

sociedade". Já para Grönroos (1984) a percepção que as pessoas possuem da 

imagem da organização reflete-se nos padrões de qualidade do serviço prestado, 

pois funciona como um filtro amplificador dos valores da empresa à disposição dos 

clientes, bem como, nas instituições públicas, o são em relação aos serviços 

prestados à população. Em complemento, Monaco e Guimarães (2000, p. 69) 

inferem que “as organizações e, principalmente, as empresas públicas, têm cada 

vez mais a função de suprir as expectativas da sociedade”.  

Portanto, a realização do estudo, ora proposto, justifica-se na relevância e 

necessidade preeminente de uma avaliação perceptiva de valor após a finalização 

deste curso, percebida especificamente por servidores públicos do Município de 

Candói. 

No âmbito social pesquisas nesta perspectiva podem contribuir como um 

meio de aperfeiçoamento para todos os agentes envolvidos no processo. Parte-se 

da concepção de que a realização de estudos científicos em EaD, que englobem a 

satisfação do público que fez parte deste processo educativo, podem servir como 

fator motivador a outros servidores públicos na escolha deste curso em seleções 

futuras. 

Além disso, adota-se como posicionamento que a realização de pesquisas, 

que envolvam a percepção e a satisfação de valor na modalidade à distância, 

contribuirá para desmistificar a “imagem negativa” que esta forma de educação traz 

por meio de avaliações realizadas no senso-comum, sem dados empírico-práticos 

concretos. 

Nota-se que há, atualmente, um espaço mais evidente na estrutura da 

gestão pública para o profissional apto a gerenciar informações e serviços, com 

capacidade de organizar e administrar todas as informações com qualidade e 

credibilidade na prestação de serviços, por isso a necessidade de aprofundamento 

de estudos e pesquisas empíricas sobre o tema, principalmente na área estratégica. 
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Para tanto, esta dissertação divide-se em cinco capítulos principais, 

objetivando proporcionar ao leitor o entendimento da pesquisa. 

O primeiro capítulo refere-se aos elementos introdutórios que abordam a 

contextualização deste estudo, seguida da questão de pesquisa, objetivos geral e 

específicos e justificativa. 

O segundo capítulo apresenta a revisão de literatura, apresentando o 

embasamento teórico utilizado. 

O terceiro capítulo traz os procedimentos metodológicos, utilizados para a 

consecução dos objetivos estabelecidos nesta pesquisa. 

O quarto capítulo aborda a apresentação e a análise dos dados obtidos 

neste estudo. 

Por fim, o quinto capítulo apresenta as considerações finais, bem como as 

limitações deste estudo, as sugestões para pesquisas futuras, as referências 

utilizadas no estudo, apêndices e anexos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O marco teórico foi elaborado visando delimitar os conceitos e as definições 

que norteiam os eixos e as categorias de análise centrada na Satisfação e na 

Percepção de Valor. Neste sentido, primeiramente contextualizou-se o histórico da 

EaD no Brasil, bem como os seus fundamentos e a regulamentação. Em seguida, 

apresentou-se a cultura de qualidade em EaD, por meio da descrição das três 

dimensões que a compõem. Por fim, caracterizou-se a percepção de valor e a 

satisfação em EaD, apresentando suas possibilidades de mensuração, que 

compõem o escopo analítico desta dissertação. 

 

2.1. CENÁRIO DA EAD NO BRASIL: TRAJETÓRIA 
 

A Educação à distância (EaD) figura no cenário nacional como uma “nova” 

modalidade de ensino, principalmente nas Instituições de ensino superior (IES) de 

todo o país. Este cenário detém um crescimento acelerado, pois instiga a 

competitividade entre as IES, fato este que gerou mudança em muitos paradigmas 

(RIBEIRO, 2010).  

Por outro lado, alguns autores consideram que a “EaD não é algo novo” 

(VIEIRA, BARBOSA, 2011, p. 3). De maneira geral, estes autores consideram que a 

educação à distância é definida como uma metodologia de ensino, caracterizada 

fundamentalmente pela separação entre aluno e professor no espaço físico, sendo 

eliminadas as barreiras da comunicação, criadas pela distância, (VIEIRA, 

BARBOSA, 2011).  

As primeiras iniciativas em educação à distância no Brasil ocorreram por 

meio de cursos por correspondência. O rádio e a televisão foram usados como 

meios de apoio. Em meados dos anos 90, com a disseminação das tecnologias de 

informação e de comunicação (TIC´s), começaram a surgir programas oficiais e 

formais de EAD, incentivados pelas Secretarias de Educação Municipais e 

Estaduais, por algumas iniciativas isoladas e outras em parceria com as 

Universidades (MUGNOL, 2009). 

Os primeiros programas formais, criados sob a ótica da regulamentação da 

década de 90, eram voltados para a Formação Continuada de Professores da Rede 
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Pública. Mugnol (2009) cita alguns exemplos dessas iniciativas: o Projeto Nave em 

São Paulo (ALMEIDA, 2001); o Projeto Virtus em Recife (NEVES; CUNHA 2002); o 

Projeto do NIED UNICAMP, realizado em parceria com a Universidade Estadual de 

Londrina e a Universidade Estadual de Maringá (VALENTE, 2000). 

De acordo com Mugnol (2009), as iniciativas de oferta de cursos de Lato 

Sensu, cursos de extensão e cursos livres, marcam o início da educação em 

ambientes virtuais de aprendizagem no Brasil. A EaD no Brasil tem sido objeto de 

pesquisas e trabalhos, realizados nos últimos tempos. As instituições que se 

dedicam à EAD receberam a contribuição teórica, no período de 1996 até 2006, de 

importantes nomes, como, por exemplo, Landim (1997), Niskier (2000), Nunes 

(1998), Belloni (1999), Valente (2000), Martins (2005), Neves e Cunha (2000) e 

outros autores citados no número especial da Revista Em Aberto (1996). Na base do 

desenvolvimento da educação à distância tem-se a preocupação constante com o 

acesso à educação de quem não teve a oportunidade de estar presente na escola 

no tempo e no espaço, considerados ideais para a educação escolar presencial. 

A partir da segunda metade do século XX, em decorrência da expansão e 

das novas abordagens para a educação à distância, cresceu significativamente o 

número de pesquisadores dedicados aos estudos da EAD, discutindo-se, entre 

outros aspectos, suas diferentes interfaces, modos de distribuição, metodologia e 

forma de interação com os alunos. Começou, também, a consolidar-se um processo 

legislativo resultante de uma política de EAD mais consistente, que almejava 

responder à exigência da expansão desta modalidade de ensino. Esse é o ponto 

que mais tem exigido atenção dos pesquisadores e profissionais envolvidos com 

educação à distância. 

A partir da Lei n. 9.394/96, que estabelece as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional para todos os níveis de ensino (LDB), o ensino a distância, 

conforme dispõe o parágrafo 4º, do inciso IV, do artigo 32, passa a ser definido 

como uma modalidade utilizada para “complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais”; e, segundo o inciso 2, do artigo 87, cada Município deve 

ser responsável por “prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos 

insuficientemente escolarizados.” 

O artigo 80 da mesma lei estabelece que “o poder público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino e de educação continuada” (BRASIL, 1996). 
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O Plano Nacional de Educação, exigido pela LDB e que passou a vigorar em 

janeiro de 2001, com a aprovação da Lei 10.172/01, no capítulo que aborda a 

educação à distância e as Tecnologias Educacionais, refere-se a essa modalidade 

de ensino “como um meio auxiliar de indiscutível eficácia” para enfrentar “os déficits 

educativos e as desigualdades regionais”. 

O Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, estabeleceu o 

reconhecimento, no sistema oficial de ensino, dos cursos ofertados na modalidade 

por Instituições credenciadas pelo MEC. Com isso, expande-se o processo de 

produção de conhecimento acerca da EAD no Brasil e novos projetos de cursos 

começam a ser desenvolvidos, propondo-se inicialmente a atender aos interesses e 

às necessidades específicas de formação de professores da Educação Básica e da 

Educação Superior. 

Vale salientar que, no Brasil, a trajetória da educação formal obteve avanços 

significativos quanto à alfabetização. Ou seja, de acordo com o 11° Relatório de 

Monitoramento Global de Educação para Todos, os países devem expandir 

cuidados, mas também esforços na primeira infância e educação, universalizar o 

ensino primário, promover as competências de aprendizagem e de vida para jovens 

e adultos. Neste patamar, de acordo com índices mapeados pela Agência do Brasil 

(2014a), o Brasil atinge 98,8% dos adolescentes entre 15 e 16 anos em nível básico 

de alfabetização.  

No que se refere ao ensino superior, especificamente na modalidade à 

distância, estudos apontam que houve um investimento também significativo por 

parte do governo federal na oferta desta e, com isso, um crescimento expansivo nos 

últimos oito anos (CÔRREA, 2007; MAIA e MATTAR, 2007; BELLONI, 2009). 

Porém, a oferta de educação formal, por meio desta modalidade de ensino, 

não é um processo recente no Brasil. Em outras palavras, no Brasil a modalidade da 

educação à distância (EaD) apresenta uma trajetória desenvolvida em três períodos.  

Conforme Corrêa (2007), Maia e Mattar (2007) e Belloni (2009), o primeiro 

período foi o de 1920 a 1940 e foi marcado pela institucionalização de projetos 

iniciais, liderados pela “era da correspondência”, promovidos com a força da 

iniciativa privada, embora o Estado também tivesse incentivado tal forma de 

aprendizagem. Também nesta etapa os alunos utilizavam apenas materiais 

impressos.  
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Por sua vez, o segundo período ocorreu entre os anos 1940 e 1970 e o 

ensino se caracterizou por meio de rádio e televisão. Ou seja, o ponto central foi por 

meio da tele-educação, com a utilização de materiais em áudio e vídeo. Já no 

terceiro período (1970-1980) a característica principal foi pela universidade aberta, 

em que a interatividade do sistema educativo ampliou as formas de ensino e 

aprendizagem (KLOZOVSKI, 2013). 

Contudo, esta modalidade de ensino, solidificou-se e expandiu-se a partir do 

terceiro período conquistando um espaço relevante enquanto processo formal de 

educação. Convém destacar que um dos fatores relacionados a esta expansão 

centra-se no fato de esta modalidade proporcionar uma alternativa de estudar sem 

necessariamente estar presente fisicamente (contato síncrono) em sala de aula, isto 

porque utiliza como principal meio de comunicação o correio, a internet, o rádio e a 

televisão.  

De acordo com Ozkul e Rena (2010), a Educação à distância é uma 

atividade coletiva educacional que abrange professores, estudantes e materiais de 

ensino, com diferentes formas de interação, por meio de tecnologias de 

comunicação (contato assíncrono). Para Ishida, Stefano e Andrade (2013, p. 5) a 

EaD “caracteriza-se basicamente pelo fato de que professor e alunos encontram-se 

em espaços geográficos distintos.” Em complemento, Jeyaraj et al. (2014) 

consideram que a Educação à distância tem a função de “catalisador social” para 

países em desenvolvimento. 

Como exemplo desta expansão, tem-se, no Brasil, o crescimento das 

matrículas realizadas nos cursos à distância. De 2011 a 2012 apresentou um maior 

crescimento quando comparado à educação presencial. Em um ano houve um 

acréscimo de 12,2% nas matrículas da EaD, enquanto que a educação presencial 

teve um aumento de 3,1% (KLOZOVSKI, 2013).  

Em contraponto, apesar do crescimento, o ensino a distância ainda 

representa 15,8% das matrículas nacionais (AGÊNCIA DO BRASIL, 2013). Assim, 

as perspectivas de crescimento na EaD são promissoras, pois, de acordo com o 

Censo da Educação Superior, são 1.148 cursos de graduação à distância, que 

correspondem a 4% dos cursos no país. A maior parte (55,3%) no ano de 2014 é 

ofertada por instituições privadas. (AGÊNCIA DO BRASIL, 2014b). 

Porém, ampliação na oferta, crescimento acelerado, mercado promissor, 

não implicam necessariamente em oferta de cursos superiores com qualidade. 



26 

 

Explicando melhor: o fato de a educação à distância ser ofertada em ambientes com 

formas de interação diferentes, não significa que seja “mais fácil” ou que “esta é 

melhor ou pior” do que a modalidade presencial. O que ocorre é que a modalidade à 

distância faz uso de ambientes tecnológicos no âmbito educacional, e, estes, por ser 

mutáveis e em constante transformação, precisam ser passíveis de avaliação.  

Neste sentido, como a proposta governamental investiu na ampliação da 

oferta (ingresso) de estudantes nesta modalidade, grande parte das universidades 

que oferecem cursos em EaD centrou-se em organizar o processo educativo quanto 

à logística, aos materiais, ao treinamento de docentes, entre outros fatores, sendo a 

avaliação da qualidade relegada a segundo plano, até porque muitos cursos 

formaram entre duas e três turmas até 2014, como é o caso da especialização em 

Gestão Pública Municipal, ofertada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do 

Paraná (UNICENTRO). 

 

2.2 PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(PNAP) 
 

Os cursos na área da Administração Pública, referentes ao Programa 

Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), no âmbito do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), bacharelado em Administração Pública, 

especialização em Gestão Pública, especialização em Gestão Pública Municipal e 

especialização em Gestão de Saúde, têm por objetivo a formação e qualificação de 

pessoal de nível superior, visando ao exercício de atividades gerenciais (CAPES, 

2014). 

 Os processos organizacionais dos cursos têm coordenadores responsáveis 

por sua execução e os recursos são provenientes da esfera federal. Neste sentido, 

os cursos são compostos por atores organizados da seguinte maneira: coordenador 

de polo, coordenador de curso, professor Conteudista/especialista, tutor presencial, 

tutor à distância e equipe pedagógica.  

Explicitando de forma mais detalhada, tem-se os seguintes atores sociais 

envolvidos no processo: 

a) o coordenador de polo: este sujeito atua no polo, representa a 

infraestrutura física e a humana, auxilia na seleção do tutor presencial, divulga o 

curso e cuida das práticas pedagógicas do polo;  
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b) o coordenador de curso atua na IES: este agente é responsável pela 

implantação e execução do Curso (Projeto Político Pedagógico); seleção de 

professores conteudistas/especialistas, tutores presenciais e à distância, acompanha 

a elaboração do material educacional, define a agenda do curso e promove reuniões 

periódicas com toda a equipe;  

c) professor conteudista/especialista: é o ator social que atua nas IES, 

participa da seleção de tutores à distância, detém a responsabilidade de produzir o 

material didático de acordo com o cronograma apresentado, atendendo aos 

requisitos sobre direito autoral, e é responsável por esclarecer dúvidas, acompanhar 

e orientar os tutores à distância no exercício de suas atividades;  

d) tutor presencial: é o ator social que atua no polo de apoio de forma 

presencial, ou seja, o contato físico entre aluno e demais atores, é responsável por 

acompanhar o desempenho dos alunos, incentivar a cumprir dentro dos prazos 

todas as atividades propostas, reduzir a taxa de evasão possível do curso, 

esclarecer dúvidas e orientar os alunos nos encontros presenciais obrigatórios no 

polo, podendo recorrer aos tutores à distância e/ou aos professores 

conteudistas/especialistas;  

e) tutor à distância: é o ator social que atua nas IES, realiza as funções de 

mediação e avaliação no processo de aprendizagem dos alunos, esclarecendo as 

suas dúvidas quanto ao conteúdo, estimula, motiva e orienta os alunos a 

desenvolverem suas atividades acadêmicas e de autoaprendizagem, esclarece 

dúvidas aos alunos em até 24 horas, exceto nos sábados após as 13h, domingos e 

feriados e é de sua responsabilidade manter o professor conteudista informado 

sobre o nível de preparação e desenvolvimento dos alunos; 

f) equipe pedagógica: são pessoas responsáveis por todos os trâmites 

pedagógicos, documentação, organização de horários, agendamentos de datas para 

provas, avaliações e atividades e demais assuntos relacionados ao curso. 

Especificamente, o curso de GPM foi aprovado em 26 de agosto de 2009 e 

teve inicio em 16 de agosto de 2010. A implantação do curso tem embasamento 

legal na Resolução nº 64-CEPE/UNICENTRO, de 26 de agosto de 2009, a qual 

aprova o curso de especialização em Gestão Pública Municipal, modalidade à 

distância, da UNICENTRO. Os objetivos do curso:  

I- formar profissionais capacitados em gestão para auxiliar no 

gerenciamento da máquina administrativa da União, dos Estados e dos Municípios; 
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II- dar oportunidade a cidadãos, a Estados e a Prefeituras de todo o 

Brasil de se capacitarem para o exercício de uma administração pública profissional 

(CEPE/UNICENTRO, 2009). 

Cabe salientar, que este curso formou duas turmas de especialistas até o 

ano de 2015 e nas duas turmas houve a sua participação direta como ator, 

especificamente na tutoria presencial e à distância. 

 

2.3 REFERENCIAIS DE QUALIDADE EM SERVIÇOS NO ENSINO À DISTÂNCIA 

 

A qualidade nas instituições de ensino denota potencial competitivo, pois 

envolve também o ambiente do setor público, que é o maior prestador de bens e 

serviços à comunidade. Todavia dependem da qualidade, agilidade e localização 

desses serviços, tendo como principal característica uma relação de 

responsabilidade direta com a sociedade, necessitando continuadamente redefinir 

sua missão (ESTEFANO, 1996). 

O ambiente de modernização tecnológica e alterações na esfera pública têm 

provocado a necessidade de maior qualificação de pessoal para atuar dentro dos 

novos processos organizacionais e exercer as atividades gerenciais na busca da 

qualidade em serviços. Nesse sentido, essa novidade, em tempo e espaço, mudou o 

panorama dos cursos e trouxe uma mudança significativa em sua estrutura e nas 

atividades (PACHECO; NAKAYAMA e RISSI, 2014).  

Neste sentido, manter o padrão de qualidade das práticas de ensino visa o 

aperfeiçoamento e as melhorias dos caminhos educacionais. Contudo, a atuação do 

poder público em consolidar as práticas de ensino com um padrão de qualidade que 

atenda aos princípios de uma educação democrática e transformadora garantirá ao 

aluno a oportunidade de estar se desenvolvendo como ser humano crítico, criterioso 

e consciente, que busque resolver os problemas atuais da sociedade onde vive 

(BACHA FILHO, 2003). 

Vale salientar que os referenciais de qualidade no ensino à distância têm 

como objetivo “subsidiar discussões mais pragmáticas sobre elaboração de projetos 

de cursos à distância” (BRASIL, 2008a, p. 2). Entretanto o fundamento norteador de 

subsidio aos atos legais da EaD se dá por meio do documento que o MEC elaborou, 

denominado “Referenciais de Qualidade para a EaD”, que se refere aos processos 

específicos de regulação, de supervisão e de avaliação da modalidade.  
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Também a definição de princípios, diretrizes e critérios é um referencial de 

qualidade para as instituições que ofertam cursos na modalidade à distância. Nesse 

sentido, os referenciais de qualidade em EaD, no ensino superior, baseiam-se no 

ordenamento legal vigente em complemento às determinações específicas da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96, do Decreto 5.622, de 20 de 

dezembro de 2005, do Decreto 5.773, de junho de 2006 e das Portarias Normativas 

1 e 2, de 11 de janeiro de 2007 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007).   

No processo educativo, o conceito de qualidade é atribuído para medir os 

atributos do curso, da disciplina ou até mesmo da Universidade, com suas 

numerosas atividades e serviços, além de ser um conceito que define o grau de 

excelência e de distinção de uma determinada Universidade (BOWDEN; MARTON, 

2003). 

Segundo Rosini (2007) a EaD possui identidade própria, logo seus cursos, 

disciplinas ou mesmo conteúdos, oferecidos à distância, exigem administração, 

desenho, lógica, linguagem, acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, 

tecnológicos e pedagógicos que não são mera transposição de um curso presencial. 

Nesse segmento, as instituições brasileiras e internacionais travam uma batalha 

para provar que alunos, que estudam à distância, apresentam desempenho de 

forma igual ou até melhor do que os alunos que estudam na modalidade presencial 

(BOTTOMLEY e CALVERT, 2003; DIRR, 2003; THOMPSON e IRELE, 2007).  

Conforme Nunes (2009) não demandará muito tempo para que os dois 

modelos unifiquem, em suas formas, a integração entre educação presencial e a 

educação à distância. 

 

Nas próximas décadas certamente assistiremos a um fenômeno no que já 
está em curso há pelo menos 20 anos: a integração entre educação 
presencial e educação à distância. A convergência entre esses dois 
modelos já existe, na prática, em vários lugares, mas é provável que passe 
a se constituir norma e prática corriqueira de todos os sistemas. Essa nova 
maneira de Educação, na qual a presencialidade se dará por uma 
amálgama de formas e de uso de tecnologias, ainda não tem nome 
(NUNES, 2009, p. 2). 
 

Vários estudos apresentam a prerrogativa de que as duas modalidades 

(presencial e à distância), em suas práticas, possuem similaridades. Desse modo, 

evidencia-se que, no contexto internacional, a Educação também é vista como um 

todo e os indicadores, que são utilizados para medir a qualidade das instituições e 
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dos cursos, tanto presenciais quanto à distância, são praticamente os mesmos, 

embora sejam consideradas as especificidades da Educação à distância (NETTO, 

GIRRAFA e FARIA, 2010).  

 

2.3.1 Pilares Básicos para a Qualidade em Ead 

 

A EaD segmenta sua base em pilares que a solidifica. Tais pilares podem 

ser considerados básicos, mas determinam fatores de qualidade em sua essência. 

Nesse sentido Moran (2003) avança e transpõe o fator qualidade na direção da 

criatividade e da inovação. Para ele, o princípio educacional se fundamenta na ação 

educativa e a tecnologia serve como mediação pedagógica, pois representa 

oportunidades para o professor explorar esses recursos. Além disso, o 

comportamento do professor permite inseri-lo como facilitador, incentivador ou 

motivador da aprendizagem. Segundo Perez e Castilho (1999, p.10): 

 

A mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas relações do 
estudante: com os materiais, com o próprio contexto, com outros textos, 
com seus companheiros de aprendizagem, incluindo o professor, consigo 
mesmo e com seu futuro. 
 

Ao se considerar a assertiva exposta, entende-se que a atitude, por parte do 

professor, e o conhecimento implicam na mediação pedagógica das possíveis 

relações que envolvem os processos de aprendizagem no que se refere “aos 

aspectos cognitivos, afetivos, emocionais e contextuais” (MORAES, 2008, p.50). 

 Para o aluno, este comportamento significa que tem autonomia em qualquer 

atividade desenvolvida e o professor serve como mediador, facilitador, incentivador e 

pesquisador. Todavia tal comportamento requer flexibilidade de ambas as partes, 

em que um tem influência sobre o outro e o seu meio. Para Moraes (2008) estas 

relações exigem conexões, interrelacionamento, interconexões, visão de rede, de 

sistemas integrados, pois busca entender que o todo está em cada uma das partes, 

e, ao mesmo tempo, o todo não é a soma das partes. 

Para Oliveira e Rosini (2010) a qualidade em EAD apresenta uma estrutura 

que se forma a partir do material didático, da tutoria e de uma avaliação contínua, 

formando assim três pilares básicos que se interligam: tutoria, material didático e 
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avaliação. A Figura 1 apresenta o ciclo dos três Pilares Básicos para obtenção da 

qualidade em EaD, conforme segue: 

 

Figura 1 - Três Pilares Básicos para a Qualidade em EaD 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos conceitos de Oliveira e Rossini (2010). 

 

A Figura 1 representa a interligação dos três Pilares Básicos que, aos serem 

utilizados em conjunto, visam um denominador comum: obter qualidade no ensino. 

Explicando de forma mais detalhada: o primeiro pilar refere-se à tutoria no ensino à 

distância e centra-se no processo de interação aluno/professor, professor/aluno, 

aluno/coordenação, aluno/direção. Para Oliveira e Rosini (2010) “A tutoria é o 

método mais utilizado para efetivar a interação pedagógica”.  

Por sua vez, o segundo pilar refere-se ao material didático, ou seja, à 

abordagem pedagógica, ao material impresso, aos livros, ao material on-line, que 

envolve o ensino aprendizagem e o processo pedagógico, tanto os recursos 

tecnológicos de interação pedagógica quanto a interface entre atores sociais, 

envolvidos no processo. Neste pilar, o aluno está presente fisicamente, logo o 

material didático assume a estratégia do diálogo entre alunos, professores e tutores, 

cada qual com o seu conhecimento. Neder (2003) enfatiza que “o material didático é 

o instrumento para esse diálogo. Ele deve ser pensado e concebido no interior de 

um projeto pedagógico e de uma proposta curricular definida claramente”.  

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

TUTORIA 

 

QUALIDADE EM EAD 



32 

 

Já para Belloni (2006, p. 73) o segundo pilar é “o aperfeiçoamento da 

compreensão por parte do aluno”. Dito de outra forma, Freire (2006, p. 91) enfatiza 

“diálogo se constitui como caminho no qual os sujeitos estão em permanente 

movimento de construção e reconstrução”. 

Por fim, o terceiro e último pilar refere-se à avaliação, ou seja, a forma 

específica de uma avaliação depende da sua finalidade e do seu público, como 

também depende da natureza do que é avaliado e do contexto organizacional no 

qual o curso opera (LEBLANC; NGUYEN, 1997). 

Possibilita-se a tomada de decisão por meio dos dados da avaliação, 

combinados com procedimentos adequados, com destaque à valorização de pontos 

importantes pelas partes interessadas, pois a tomada de decisão depende da 

seleção de variáveis dos instrumentos de medição, bem como a concepção de 

avaliação dependerá do tipo de decisões a serem tomadas (OLDFIELD; BARON, 

2000; PATTON, 2008).  

Portanto, neste processo, torna-se relevante englobar perguntas como: Qual 

é o propósito da avaliação? Qual é a missão da instituição? Quais são os objetivos 

do curso ou do projeto? Quais são os resultados esperados? Quais são os critérios 

para o sucesso? Qual é o papel do indivíduo na instituição e quais são a 

competências esperadas e os atributos para essa função? Que decisões precisam 

ser tomadas? (POTH, 2008). 

De acordo com Davok (2006) as preocupações que o avaliador deve ter 

durante a avaliação resumem-se em: planejamento e execução e, no momento de 

reportar os resultados, deve cumprir o seu papel e assumir a responsabilidade de 

comunicar os resultados não só a clientes, usuários e interessados, mas a todos os 

potenciais consumidores. Neste sentido, Middendorf (2009) considera que o 

processo de avaliação norteia-se por quatro aspectos: a utilidade, a viabilidade, a 

propriedade e a exatidão. Essa abordagem tem um papel importante na avaliação 

do ensino superior, dado ao número de potenciais usuários (MIDDENDORF, 2009).  

 

2.3.2 Cultura de Qualidade em Ead: As Três Dimensões 

 

A cultura de qualidade em EaD é fator de destaque em vários ângulos das 

instituições e da sociedade, isso porque o homem transita por todo o planeta sem 

mesmo sair fisicamente do lugar. A sociedade deixa de ser local e passa a ser 
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mundial. As tecnologias da informação e comunicação permitem a interatividade da 

sociedade com potencial para mudar nossa cultura, num processo irreversível 

(CASTELLS, 2009). 

Neste sentido, Kanwar e Koul (2006) apontam que um recente estudo sobre 

a qualidade em Educação à distância no mundo sugere que a base de uma cultura 

de qualidade em EaD deve estar apoiada em três dimensões: Nuclear, Sistêmica e 

do Recurso. Segundo Netto, Girrafa e Faria (2010, p. 67): 

a) A Dimensão Nuclear: refere-se aos aspectos essenciais da EaD que 

aparecem no núcleo da garantia de qualidade, sem levar em conta o contexto ou o 

modelo de EaD em análise, como metodologia de ensino, gestão pedagógica, 

serviços de apoio ao estudante e avaliação contínua, todos com enfoque no 

estudante, ou seja, na aprendizagem.  

b) A Dimensão Sistêmica: refere-se aos fatores que compreendem o 

sistema de EaD: uma clara política estatal para adesão aos regimes de garantia de 

qualidade e sua promoção; uma liderança responsável com o compromisso da 

instituição, com a qualidade do pessoal, dos produtos, processos e serviços; uma 

gestão que defenda a inovação, buscando melhorar aquilo que for preciso; planos a 

curto e a longo prazo e um acordo participativo interno para conduzir e manter o 

processo de garantia de qualidade;  

c) A Dimensão do Recurso: refere-se aos fatores como habilidade 

técnica e acadêmica, recursos de aprendizagem, infraestrutura e tecnologias, 

incluindo a aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s). 

Visto de outra forma, Mallmann, Cataplan (2007) apud Peters (2001), afirma 

que em EaD “os esforços e o sucesso nos estudos são conscientemente, 

sistemáticos, diferenciados e eficientes do que nas formas tradicionais do ensino 

superior – justamente para que se possa, sempre de novo, sentir a ajuda dos 

docentes e para reduzir a distância em relação a eles.” (PETERS, 2001. p. 56). Em 

EaD, a mediação se constitui pelos aspectos fundamentais de um sistema didático 

(CHEVALLARD, 1991): conhecimento, professores, tutores, estudantes, contexto, 

sistemas de comunicação/interação e gestão. 

A Figura 2, a seguir, ilustra a multidimensionalidade da cultura de Qualidade 

em EaD por meio das três dimensões, principais eixos norteadores da qualidade do 

ensino e aprendizagem. 
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Figura 2 - Multidimensionalidade da Cultura de Qualidade em EaD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
 

A Figura 2 representa a cultura de pensar, falar, criar, imaginar, planejar e 

trabalhar o processo de socialização do ensino e aprendizagem em EaD que 

envolve as três dimensões no contexto educacional que, aos serem utilizadas em 

conjunto, visam um denominador comum: obter qualidade no ensino.  

Portanto, Candau (1983) defende a ideia de que nenhuma destas 

dimensões, se consideradas individualmente no processo de ensino-aprendizagem, 

conseguirá resultados eficientes no âmbito educacional. Explicando de forma mais 

detalhada: a dimensão Nuclear refere-se a toda a gestão pedagógica do curso, o 

gerenciamento pedagógico com foco direto no aluno; a Dimensão Sistêmica trata da 

gestão do processo, as lideranças que gerenciam o processo pedagógico na visão 

de qualidade de ensino e a Dimensão Recurso, refere-se a tecnologias, à 

informação acadêmica, à habilidade técnica do corpo docente, tutor e professores 

etc.  

Por isso, o contexto atual exige a necessidade em encontrarem-se métodos 

(sejam de processos ou de procedimentos) que gerem condições apropriadas para 

avaliar a satisfação desta modalidade de ensino em instituições. Dito de outra 

maneira, avaliar esta modalidade de ensino refere-se à medição, ou seja, 

compreender tanto a avaliação de desempenho como a avaliação da satisfação por 

determinado produto, processo ou serviço.  
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Para tanto, Bortolotti, Moreira Junior, Bornia, Sousa Junior e Andrade (2012) 

adotam o conceito para o termo “avaliação” que pressupõe a existência de um 

parâmetro comparativo. Utiliza-se como direcionamento que o grau de satisfação 

deriva de uma comparação realizada pelo consumidor, comparação essa que 

confronta o resultado da transação com uma referência anteriormente existente 

(SPRENG; MACKENZIE; OLSHAVSKY, 1996). Sendo assim, consideram que o 

resultado desse processo comparativo pode ser positivo, negativo ou neutro, 

gerando satisfação ou insatisfação. 

Nesta mesma vertente Ishida, Stefano e Andrade (2013) afirmam que existe 

uma relevância significativa no estudo da satisfação dos alunos que cursam EaD por 

parte das instituições, pois, desta forma, pode-se conhecer as expectativas dos 

alunos, aprimorando assim as metodologias e trabalhando a imagem da instituição 

diante de seu público.  O estudo a ser realizado aprimora o conceito desta vertente, 

isso porque pretende avaliar a perspectiva de satisfação do egresso. 

Diante da perspectiva da satisfação do egresso, o conceito de valor é 

abstrato por si só (ZEITHAML, 1988). Alguns pesquisadores definem o valor, 

principalmente, sob a perspectiva monetária (PARASURAMAN, 1997), enquanto que 

outros se apoiam em definições mais complexas, incorporando considerações de 

benefícios não monetários e de sacrifícios, por exemplo, relações sociais, qualidade, 

dispêndio de tempo e competências (WILSON; JANTRANIA, 1994).  

Porém, ao utilizar como base analítica o conceito de valor por Zeithaml 

(1988), pressupõe-se refletir o resultado da avaliação geral da utilidade percebida do 

produto ou serviço, baseado na comparação entre o que é recebido e o que é 

despendido. 

Corroborando com Zeithaml (1988) na concepção de valor, o elemento 

central pode ser entendido como a relação existente entre benefícios percebidos e 

os custos associados ao recebimento desses benefícios (MCDOUGALL; 

LEVESQUE, 2000; MULKI; JARAMILLO, 2011). Assim, compactua-se com Chan, 

Yin e Lam (2010) ao inferir-se que a percepção de valor seja um fenômeno de 

participação do cliente, e, com a percepção dele englobando a sua participação 

(custo associado), haverá mais qualidade no resultado do produto ou do serviço 

(benefício percebido). 

Como consequência deste processo, tem-se a satisfação ou a insatisfação, 

que pode ser avaliada por um conjunto de determinantes. No que se refere à 
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satisfação, Fonseca e Borges Junior (2002), evidenciam três determinantes: a 

qualidade percebida, o valor percebido e as expectativas (RIBEIRO, MACHADO e 

TINOCO, 2010). 

A qualidade percebida pode ser definida como a avaliação do cliente sobre a 

excelência do produto ou serviço em uma experiência recente de consumo 

(FORNELL et al., 1996; TINOCO; RIBEIRO, 2008). Por sua vez, o valor percebido é 

a qualidade da oferta e o preço praticado, ou seja, o resultado da avaliação dos 

benefícios percebidos com o produto ou serviço em relação aos sacrifícios 

despendidos na sua aquisição (ZEITHAML, 1988; CHOI; CHO; LEE, 2004; 

ANDREASSEN; LINDESTAD, 1998). E por fim, as expectativas associam-se ao 

conhecimento acumulado sobre a qualidade das ofertas. Por outro lado, a estimação 

de valor é afetada pelas expectativas do cliente e, além disso, é mais fácil estimar o 

valor de um produto do que de um serviço (DAY, 2002).  

No que se refere ao contexto da gestão pública, houve muitas modificações 

nos últimos 40 anos (MOTTA, 2007), sobretudo como parte do trânsito para a 

democracia. As exigências atuais são por constante aperfeiçoamento técnico e 

político, em que o servidor precisa dispor de atualizações de habilidades, atitudes e 

novos conhecimentos, os quais tem prazo de validade cada vez menor (MEISTER, 

1999).  

Neste contexto, administração pública gerencial é definida por algumas 

características básicas, como o foco no cidadão e na obtenção de resultados, com a 

predominância de descentralização do poder e da tomada de decisão, incentivando 

a criatividade e inovação por parte dos políticos e funcionários públicos (FERRETTI, 

TRES, LOUZADA, 2012). 

Uma das maneiras de a administração pública buscar esta constante 

atualização é por meio da modalidade à distância, de forma que os servidores 

participem do treinamento para estarem aptos a gerenciar os sistemas, sendo 

avaliados por diversas esferas.   

Corroborando com essa ideia, Teixeira, Stefano e Campos, (2015, p. 235), 

argumentam “que os alunos buscam treinamentos que lhes proporcionem diferencial 

competitivo e que este os auxilie na concretização de sua carreira profissional, mas 

que ainda acompanhe os desejos e anseios de satisfação e características pessoais 

do treinando”. Em complemento, Salas e Cannon-Bowers (2001), afirmam que os 

avanços são teóricos, metodológicos, empíricos e práticos e, por isso, o uso de 
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tecnologias auxilia na forma de medir o nível de satisfação dos servidores que 

recebem qualificação constante. 

 

2.4 QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  Satisfação x Percepção de 

Valor 

 
A qualidade na prestação de serviços pode ser definida como sendo o valor 

que se agrega ao serviço prestado, ou seja, a qualidade está associada a um estilo 

de gestão, à visão sistêmica, à melhoria contínua e visa promover mudanças 

sucessivas, utilizando-se de novas técnicas de produção, voltadas ao combate dos 

desperdícios humanos e materiais, e que compreendem princípios, metodologias e 

ferramentas da qualidade, essenciais nas organizações (FADEL, REGIS FILHO, 

2009).  

Para Paladini (2000) o conceito de qualidade é dinâmico, ou seja, trabalha 

com referenciais que mudam ao longo do tempo e, às vezes, de forma bastante 

acentuada. Todavia, a qualidade pode ser, também, um termo de domínio público, 

pois todos têm uma noção intuitiva do que seja qualidade. No entanto, a qualidade, 

definida a partir da ótica do cliente, transcende os parâmetros dos produtos, 

contemplando aspectos relacionados com o meio ambiente e com as relações 

humanas. Para tanto, a função qualidade e o termo cliente devem ser entendidos de 

forma abrangente e devem ser estendidos, também, para as relações profissionais, 

sociais e familiares (NEVES; NEVES, 2000). 

Em complemento, Vasconcellos (2002) considera a definição de qualidade 

na prestação de serviços de forma subjetiva. Para ele, a diferença fundamental, ao 

se definir qualidade na prestação de serviços, encontra-se na subjetividade e na 

dificuldade de estabelecer o que é qualidade, uma vez que os clientes reagem 

diferentemente ao que parece ser o mesmo serviço. Cada cliente possui uma 

determinada percepção sobre qualidade e, muitas vezes, esta diferença implica até 

mesmo “estado de espírito do cliente” no momento da prestação de serviço. As 

pessoas, de um modo geral, possuem diferentes padrões de qualidade em 

diferentes momentos de sua vida, ou seja, em determinados momentos podem 

sentir-se satisfeitas em relação à prestação do serviço ou insatisfeitas em relação à 

qualidade. 
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Por sua vez, Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) atribuem a qualidade de 

serviços à convergência que existe entre as expectativas e as percepções dos 

clientes sobre um serviço experimentado. Para eles, só é possível assegurar uma 

“boa qualidade” de serviço quando as percepções dos clientes suprem suas 

expectativas. Todavia, não basta compreender o quão é importante fornecer 

serviços com qualidade, mas é preciso que haja um contínuo processo de 

monitoração das percepções dos clientes sobre a qualidade do serviço, pois a 

identificação das causas das discrepâncias encontradas e a adoção de mecanismos 

adequados para extingui-las pode resultar na melhoria do serviço prestado.  

Conforme Vuori (1991) a qualidade denota um grande espectro de 

características desejáveis de cuidado que incluem: efetividade, eficácia, equidade, 

aceitabilidade, acessibilidade, adequação e qualidade técnico-científica. 

Por outro lado, para Vieira, et al (2000), ainda não há um corpo de 

conhecimento bem estabelecido sobre como as técnicas de administração da 

qualidade podem ser aplicadas ao setor público. Há necessidade de pesquisa 

empírica, especialmente sobre a natureza das mudanças nos princípios de 

qualidade, para que possam ser aplicados com sucesso ao setor público, bem como 

na identificação de elementos que possam contribuir para o aperfeiçoamento do 

conceito de qualidade nas organizações públicas (FADEL, REGIS FILHO, 2009). 

Na esfera pública, há diversas formas e expectativas utilizadas para medir e 

julgar a qualidade de produtos e serviços. Para Lovelock e Wright (2006) as 

expectativas podem ser entendidas como padrões internos que os clientes utilizam 

para julgar a qualidade de uma experiência de serviço. Expectativas essas que 

podem ser influenciadas, sobretudo, por suas experiências anteriores como usuário. 

Para Cooper, et al (1998) as expectativas são os padrões pelos quais será 

julgada a performance de um vendedor ou provedor de serviços. A literatura é vasta 

ao tratar dessa temática nos contextos organizacionais e, a partir disso, nota-se a 

existência de modelos nos quais essas comparações podem ser realizadas 

(GARCEZ; RADOS, 2002). 

Ao se analisar os vários posicionamentos sobre a qualidade na prestação 

dos serviços, pactua-se que o sucesso na oferta destes, principalmente os 

educativos, seja em uma instituição pública, privada ou ligada à educação, depende 

da capacidade e do comprometimento que estas instituições apresentam ao lidar 

com seus públicos e ao gerar alto nível de satisfação. 
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Corroborando, Kotler e Keller (2006, p.139) afirmam que “a probabilidade de 

satisfação e repetição da compra depende de a oferta atender ou não a essa 

expectativa de valor”. Portanto, estes públicos com nível de satisfação elevada 

tornam-se os melhores divulgadores da instituição. Sua satisfação e a comunicação 

“boca-a-boca” favoráveis atingem outros públicos, tornando fácil atrair e atender 

maior número de pessoas (NEVES; RAMOS, 2008). 

No capítulo a seguir apresentam-se os procedimentos que nortearam a 

investigação, ou seja, o transcurso percorrido para conseguir realizar esta pesquisa. 
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3. CAMINHOS METODOLÓGICOS PERCORRIDOS PARA REALIZAR A 
INVESTIGAÇÃO 

 

A pesquisa realizada configura-se numa abordagem qualitativa. Para Godoi 

e Balsini (2010) a ênfase da pesquisa qualitativa é interpretar os significados e as 

intenções dos atores sociais investigados, de modo que os dados são 

representações dos atos e das expressões humanas, o que exige a imersão do 

pesquisador no contexto que será analisado. 

Desta forma, o processo de pesquisa foi realizado em duas etapas 

investigativas, de maneira simultânea. Na primeira etapa do estudo, visando 

fundamentar a temática de forma analítica, realizou-se uma pesquisa bibliográfica da 

produção científica de pesquisadores nacionais e internacionais, junto às bases de 

pesquisa nas plataformas Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), EBSCO, Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Periódicos CAPES), Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), levantando informações em teses, dissertações e 

artigos, utilizando as palavras-chave de pesquisa: “Educação à distância” ou “Ensino 

a Distância”, “Qualidade em Serviços”, “Satisfação” e “Percepção de Valor”. 

Por sua vez, a segunda etapa investigativa deu-se por meio da pesquisa de 

campo. Ou seja, para que fosse possível extrair informações junto aos servidores, 

aplicou-se o instrumento de pesquisa em forma de entrevistas semiestruturadas 

(Apêndice “A”), como técnica principal de coleta de dados, por esta abordar a 

complexidade organizacional e das relações que a permeiam. Porém, ao utilizar 

como base analítica o conceito de valor por Zeithaml (1988), pressupõe-se refletir o 

resultado da avaliação geral da utilidade percebida do produto ou serviço, baseado 

na comparação entre o que é recebido e o que é despendido, a partir do ponto de 

vista subjetivo dos atores sociais envolvidos nesse contexto. 

A pesquisa foi direcionada em coerência com a perspectiva qualitativa, pois 

procurou compreender o que foi agregado de valor aos servidores públicos do 

Município de Candói após a conclusão do curso de especialização em Gestão 

Pública Municipal. Neste sentido, a abordagem qualitativa realizada em campo 

pautou sua base em perspectiva construtivista dialogando com significados múltiplos 

das experiências individuais. De acordo com Godoy (1995, p. 58): 
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A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise de dados. 
Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 
estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 
dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 
1995, p. 58). 
 

Em complemento, Creswell (2007, p. 35) afirma que, a pesquisa qualitativa pode ser 

definida como “[...] aquela em que o investigador sempre faz alegações de 

conhecimento com base principalmente ou em perspectivas construtivistas [...] ou 

em perspectivas reivindicatórias/participatórias [...] ou em ambas”. 

Aliado à técnica de entrevista, o estudo ainda contemplou a utilização de 

mais três técnicas de coleta de dados: a pesquisa documental, a observação 

simples e o diário de campo. Relevante esclarecer que a observação simples ocorre 

de forma sistemática e costuma ser baseada em estruturas pré-formuladas. 

(FERREIRA, TORRECILHA e MACHADO, 2012).  

Cabe destacar que antes de iniciar a pesquisa de campo por meio da 

aplicação de entrevistas, em outubro de 2015, conversou-se com alguns servidores 

do Departamento de Recursos Humanos do Município de Candói para obter 

algumas informações sobre os servidores que finalizaram o curso de GPM. Tais 

informações visavam: a) saber se ainda eram servidores do Município; b) onde 

localizá-los; c) quais departamentos estavam lotados. Essa primeira inserção 

forneceu para a pesquisa informações ricas de como localizar cada servidor a ser 

entrevistado e desta forma reafirmou o Município de Candói como locus da 

pesquisa. 

Após este primeiro levantamento, iniciaram-se algumas pesquisas 

documentais sobre o Município e sobre o perfil dos servidores nos documentos 

oficiais do Município. Nesta etapa, todas as informações coletadas tiveram 

autorização do Secretário Municipal de Administração (Apêndice “C”) e, em 

conjunto, permitiram montar o contexto em que se desenvolveu a pesquisa. 

Posteriormente ao levantamento de dados, elaborou-se o instrumento de 

pesquisa, focado nas três dimensões da qualidade em serviços, dividido em três 

eixos temático, sendo cada eixo subdividido em categorias de análise. O primeiro 

eixo abordou o período antes de o servidor ingressar no curso, além dos dados 

pessoais e socioeconômicos. Por sua vez, o segundo eixo relacionou o período 
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durante o curso e o terceiro eixo, a satisfação e a percepção de valor após a 

conclusão do curso. 

O Quadro 1 apresenta o roteiro de entrevista semiestruturada dividido em 

três eixos.  

 

Quadro 1 - Divisão do Instrumento de Avaliação Qualitativo 
Partes Objeto da Pesquisa Categorias 

Eixo I – Questões de 01 a 
10 

Refere-se aos dados de perfil e 
informações sobre o período 
anterior ao ingresso no curso, o 
porquê do interesse em cursar 
GPM, como foi a inserção etc. 

Categoria 1: Dados de perfil e Pré-
inserção ao curso. 

Eixo II – Questões de 01 a 
30 

Refere-se ao desenvolvimento 
do curso, durante todo o 
processo avaliativo. 

Categoria 2: Atendimento; 
Categoria 3: Material Didático EaD; 
Categoria 4: Processo de Educação 
Formativa em EaD: Aspectos 
positivos e negativos 

Eixo III – Questões de 01 a 
10 

Refere-se ao período após a 
conclusão do curso, o que 
agregou valor para o egresso. 

Categoria 5: Satisfação x Percepção 
de Valor 

Fonte: Dados elaborados pela autora (2015). 
 

Após a elaboração do instrumento aplicou-se o “teste piloto” para validar o 

instrumento de pesquisa. Nesta etapa foi extraída uma amostra de três egressos do 

curso de GPM. Dito de outra forma, a entrevista foi aplicada para 3 (três) egressos 

servidores públicos municipais, escolhidos da amostra total de entrevistados. 

Vale salientar que a escolha dos três egressos, participantes do teste piloto, 

se deu de forma aleatória, com servidores públicos municipais, atuantes em áreas 

distintas. Esta etapa apresentou como objetivo auxiliar na validação do instrumento 

de pesquisa, identificando percepções por meio de três eixos de categorização e 

possibilitou que o instrumento adaptado correspondesse aos objetivos do estudo.  

Durante o “teste piloto”, todas as entrevistas foram gravadas com anuência 

dos participantes da pesquisa e posteriormente transcritas, mantendo-se o discurso 

literal dos entrevistados. Por isso, o processo foi submetido ao comitê de ética como 

forma de preservação dos sujeitos e organização dos envolvidos na pesquisa, 

conforme exposto no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice “B”), 

Parecer número 1.348.150/CONSUBSTANCIADO DO CEP. 

Após a etapa da aprovação do Comitê de Ética em 02 de dezembro de 

2015, (Apêndice “D”) iniciou-se a aplicação do instrumento de pesquisa. As 

entrevistas gravadas foram realizadas no período de 5 a 30 de dezembro de 2015 
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com 1/3 dos egressos servidores do Município de Candói/Pr conforme Tabela 1 

especificada a seguir: 

 

Tabela 1 - Delimitação do campo de pesquisa  
Localização 

do 
curso/Polo 

GPM 

Nº de 
Ingressos 

Totais 

Nº de 
Egressos 

Totais 

Município 
pesquisado 

Nº de 
egressos/servidores  

convidados 

Nº de 
egressos/servidores 

entrevistados 

Polo de 
Palmital 

92 33 Candói/Pr 12 11 

TOTAL  33  12 11 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

De acordo com a Tabela 1, o Polo de Palmital iniciou o curso de Gestão 

Pública Municipal com 92 alunos matriculados, contudo pode-se observar que 

apenas 33 alunos concluíram o curso com êxito. Enfatiza-se que os motivos da 

evasão são numerosos, dentre eles, o de não se adaptarem à “modalidade à 

distância”, bem como o de reprovarem em algumas disciplinas no decorrer do 

andamento do curso e não se sentirem motivados em continuar. Estas informações 

foram observadas e confirmadas durante o processo de inserção como 

atora/participante do curso. Ainda, a Tabela 1 estratifica a amostra para a coleta dos 

dados apenas no Município de Candói/Pr. A escolha se justifica por identificar maior 

número de servidores que concluíram o curso, pois foram 15 alunos que iniciaram o 

curso e 12 concluíram e, destes, 11 servidores aceitaram participar da pesquisa. 

Vale esclarecer que os critérios de inclusão adotados na aplicação do 

instrumento foram: a) ser servidor público municipal; b) ter concluído o curso de 

especialização Gestão Pública Municipal UAB/UNICENTRO, no período de 2010 a 

2015; c) residir no Município de Candói e, d) aceitar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice 2).  

A entrevista foi realizada na unidade em que o servidor estava lotado, 

durante o turno de trabalho, em local reservado, apenas com a presença do 

pesquisador e do pesquisado, com agendamento prévio com a chefia do 

departamento e/ou com a devida autorização do Secretário de Administração, de 

acordo com a disponibilidade e aceitação do servidor. Durante o agendamento das 

entrevistas um dos servidores se recusou a fornecer e a gravar a entrevista, 

justificando que não dispunha de tempo e que não gostaria de participar da 

pesquisa. Neste caso foi respeitada a vontade do servidor, prosseguindo com as 

outras 11 entrevistas, conforme exemplifica a Tabela 1. 
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Durante o contexto de realização das entrevistas, enfatiza-se que no início 

este se deu de forma “desconcertante” com o público pesquisado. Explica-se tal 

situação devido ao fato deste público ser “colega de trabalho”. Todavia, após as 

duas primeiras entrevistas o “desconforto foi quebrado” e aos poucos as percepções 

dos entrevistados passaram a ser relatadas de forma espontânea e, em alguns 

casos, em formato de “desabafo” ao falarem das suas experiências. 

Já em outras entrevistas, observou-se que alguns servidores se 

impressionaram com respostas dadas e afirmaram ser relevante “dar continuidade 

na pesquisa do tema”. Além disso, no decorrer das gravações, percebeu-se que, 

mesmo convivendo com os entrevistados no dia a dia, a relação da pesquisadora 

com o público pesquisado dava-se de forma distante. Esta relação foi desconstruída 

durante a realização das entrevistas. Todas estas reações, sensações e 

observações foram registradas no Diário de Campo. 

No que se refere ao processo de análise dos dados, este se deu após a 

transcrição das entrevistas, mediante a triangulação destas com os registros 

efetuados durante a observação. Com os dados transcritos foi realizada a definição 

categorial temática focada no conteúdo conforme propõe Bardin (2011). Este 

procedimento foi realizado por meio de categorização de critério semântico para 

agrupamento de temas, direcionado para cada eixo proposto no roteiro de pesquisa.  

Ainda, no processo de análise dos dados se deu por meio do Método da 

Análise de Conteúdo que, segundo Caregnato e Mutti (2006) na abordagem 

qualitativa se “considera a presença ou a ausência de uma dada característica de 

conteúdo ou conjunto de características num determinado fragmento da mensagem”. 

Para Roesch (2009), a análise de conteúdo busca classificar palavras, frases, ou 

mesmo parágrafos em categorias de conteúdo. 

Na seção seguinte, os fragmentos discursivos foram apresentados de forma 

a contemplar o perfil dos entrevistados. Na sequência, foram apresentados os 

fragmentos que representam a cultura de qualidade nos parâmetros das três 

dimensões, como: nuclear; sistêmica e recurso e, por fim, a satisfação e a 

percepção de valor. Foi desta forma que se tentou compreender a satisfação e a 

percepção de valor dos servidores públicos em estudo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

4.1 PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL DOS ENTREVISTADOS 

 

As informações referentes ao perfil dos entrevistados, que fizeram parte 

desta pesquisa, estão nos Quadros 2 e 3, detalhadas por dados como gênero, 

idade, formação acadêmica, função/cargo/profissão e tempo de serviço público. 

Para garantir a preservação da identidade os 11 (onze) sujeitos participantes 

da pesquisa foram denominados: entrevistado “A”, entrevistado “B”, entrevistado “C”, 

entrevistado “D”, entrevistado “E”, entrevistado “F”, entrevistado “G”, entrevistado 

“H”, entrevistado “I”, entrevistado “J” e entrevistado “K”. 

O Quadro 2 apresenta o perfil pessoal e acadêmico de cada servidor 

entrevistado: 

 

Quadro 2 : Perfil Pessoal dos Entrevistados 
Nome 

Fictício 
 

Gênero Idade Formação/Graduação/Especialização Data da 
Entrevista 

A Masculino 30 anos Graduado em Administração e Graduado em 

Geografia Bacharelado. 

Especialista em Gestão Pública Municipal 

07 de 

dezembro 

B Masculino 41 anos Graduado em Gestão de Agronegócios 

Graduando em Ciências Contábeis e 

Especialista em Gestão Pública Municipal 

07 de 

dezembro 

C Feminino 30 anos Graduada Ciências Contábeis 

Especialista em Gestão Contábil X Auditoria e Perícia 

Especialista em Gestão Pública Municipal 

07 de 

dezembro 

D Feminino 49 anos Graduada em Pedagogia 

Especialista em Gestão Escolar 

Especialista em Educação do Campo 

Especialista em Gestão Pública Municipal 

07 de 

dezembro 

E Masculino 30 anos Graduado em Administração 

Especialista em Gestão Pública Municipal 

07 de 

dezembro 

F Feminino 38 anos Graduada em Economia e  

Graduada em Ciências Contábeis 

Especialista em Gestão Contábil x Auditoria e perícia 

Especialista em Gestão Pública Municipal  

07 de 

dezembro 

G Feminino 36 anos Graduada em Ciências Contábeis. 

Especialista em Gestão Pública Municipal. 

07 de 

dezembro 

H Feminino 42 anos Graduada em Ciências Contábeis 

Especialista em Gestão Pública Municipal 

08 de 

dezembro 

I Masculino 49 anos Graduado em Administração 

Graduando em Matemática 

Especialista em Educação do Campo 

Especialista em Gestão Pública Municipal 

10 de 

dezembro 

J Feminino 39 anos Graduada em Administração com Habilitação em 

Gestão Ambiental 

Especialista em MBA Gestão de Recursos Humanos 

Especialista em Gestão Pública Municipal 

10 de 

dezembro 
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K Masculino  30 anos Graduado em Ciências Contábeis 

Especialista em Gestão Pública Municipal 

Mestrando em Administração 

22 de 

dezembro 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa de campo (2015).  
 

Conforme exposto, o Quadro 2 apresenta de forma sintetizada o perfil dos 

egressos servidores públicos do Município de Candói/Pr, entrevistados na pesquisa 

de campo. Pode-se observar que todos os entrevistados possuem graduação, 

alguns possuem duas graduações em áreas distintas, alguns até possuíam duas 

especializações antes de cursar Gestão Pública Municipal. Com base nessas 

informações foi possível observar que esses servidores buscam constantemente 

aperfeiçoamento, independentemente do reconhecimento do órgão público em que 

estão inseridos. Tal constatação vai ao encontro à afirmação de Belloni (2006, p. 73) 

de que “o aperfeiçoamento da compreensão se dá por parte do aluno”. Consoante à 

percepção, Pimentel (2006, p.21) afirma que “a comunidade acadêmica tem 

questionado tanto a forma quanto os resultados”. 

Para tanto, independente dos resultados profissionais esses servidores 

buscaram o curso de Gestão Pública Municipal com o intuito de agregar 

conhecimento e com isso tornarem-se pessoas melhores, sem ao menos esperarem 

o reconhecimento do órgão público em que atuam.  

 O gráfico, a seguir, ilustra o gênero dos servidores entrevistados e o 

enfatiza em masculino e feminino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Figura 3 – Gênero dos Entrevistados 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados coletados na pesquisa de campo (2015). 
 

A Figura 3 complementa o Quadro 2 e enfatiza o gênero dos servidores 

entrevistados em relação ao total de servidores entrevistados egressos do curso, 

mas não representa o total de servidores atuantes no Município. Chama a atenção o 

fato de o público ser quase igualitário, tanto para o gênero masculino, quanto para o 

feminino. Significa que ambos os gêneros procuraram a especialização para 

aprofundar os conhecimentos.  

Somado a este aspecto, o Figura 4, assim como o Quadro 2 representa a 

faixa etária dos servidores entrevistados, conforme segue: 

 

Figura 4 – Faixa Etária dos Entrevistados 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados coletados na pesquisa de campo (2015). 

45%

55%

Masculino
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entre 40 e 50 anos
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A Figura 4, complementa o Quadro 2, com ênfase à faixa etária dos 

servidores entrevistados, e nos faz perceber que em sua maioria são servidores 

relativamente jovens, com idades entre 30 e 40 anos, representando 64% do total 

dos entrevistados a buscarem a especialização na área pública. Como declarado 

nas entrevistas, a especialização na área de gestão pública ainda é muito escassa. 

Para tanto, ainda é significativo o percentual de 36% dos entrevistados com mais 

idade, entre 40 e 50 anos a buscarem maior conhecimento na área. Isso se confirma 

claramente nos fragmentos apresentados pelos entrevistados “B”, “G” e “K”, 

conforme segue: 

 

[...] o interesse foi em me aprimorar na gestão na área pública né e 
aprimorar meus conhecimentos né (grifos nossos) (Entrevistado “B”). 
 
[...] Sim, pra tentar entender melhor né, porque é muitas coisas assim 
totalmente diferente, nada do que eu sabia (grifos nossos) (Entrevistado 
“G”). 
 
Pela base, eu era controlador interno na época e não havia nada que 
tratava sobre gestão, haviam algumas propostas de pós graduação e 
como eu não tinha nenhuma, já tinha visto algumas que eu queria 
ingressar nessa área de gestão, pra você entender como funciona a 
gestão pública e tentar aprimorar o teu trabalho e a proposta do curso 
tratava justamente disso, todos os assuntos que estavam lá relacionados 
você conseguia adaptar, eu pelo menos conseguia adaptar na minha 
realidade de trabalho naquele momento, então esse foi o atrativo principal 
(grifos nossos) (Entrevistado “K”). 

 

A Figura 5, a seguir, evidencia em percentuais, quantos entrevistados já 

possuíam algum curso de especialização e para alguns a primeira especialização foi 

a Gestão Pública Municipal: 

Figura 5 – Já tinha especialização? 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados coletados na pesquisa de campo (2015). 
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Ainda que muitos dos entrevistados demonstrassem buscar o 

aperfeiçoamento com frequência, a Figura 5 mostra que 55% ainda não possuía 

especialização, sendo que alguns até buscaram outra graduação em áreas distintas, 

mas era a primeira especialização. No entanto, 36% declarou ser a segunda 

especialização e apenas 9% declarou já ter concluído a terceira especialização. 

Essa constatação vai ao encontro com as informações fornecidas pelo 

Departamento de Recursos Humanos, na coleta de dados no diário de campo, em 

que a amostra de servidores entrevistados está acima da média geral dos demais 

servidores das mesmas secretarias, em que os entrevistados estão lotados, no 

quesito formação/escolaridade, pois em média 36% dos servidores possui somente 

o ensino médio incompleto/completo e, no que se refere à média dos que possuem 

somente graduação completa, 23,2% aproximadamente. Vale ressaltar que a média 

geral dos que possuem especialização se eleva acima dos demais, para 39,2%, pelo 

fato de comporem a Secretaria de Educação e Cultura, onde estão lotados os 

professores do ensino fundamental e infantil. 

Outro fator importante a destacar, é que o Município de Candói/Pr, não 

possui plano de carreira nem de cargos e salários, mas, mesmo assim, os 

servidores buscaram a especialização para aprimorar seus conhecimentos, 

atualizar-se e alguns até para conhecer um pouco mais como funciona a máquina 

pública, independentemente dos resultados profissionais, conforme pode-se 

observar nos fragmentos dos entrevistados “A” e “F”, a seguir:  

 

[...] dentro do município não existe um plano de carreira que essa pós 
venha ajudar e até mesmo os superiores fizeram esse curso de pós 
graduação,  mas não vi mudança nenhuma, na melhoria do funcionário, 
nesse ponto não houve alteração nenhuma [...] (grifos nossos) 
(Entrevistado “A”). 
 
[...] foi pra melhorar o conhecimento na área pública, também pra tentar 
valorizar mais a nossa profissão né, e como diz assim... ter um 
reconhecimento dos chefes, me fugiu a palavra [...] para um possível 
plano de carreira dai vai pontuando né, quanto mais estudar, mais vai 
pontuando pra uma melhora de vida [...] (grifos nossos) (Entrevistado 
“F”). 

 

Por sua vez, o Quadro 3, elenca o perfil profissional de cada servidor 

entrevistado, bem como a área de atuação e o tempo de serviço público, conforme 

segue: 
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Quadro 3 : Perfil Profissional dos Entrevistados 
Nome 

Fictício 
 

Cargo/Função Área de atuação/Dep./Secretaria 
 

Tempo de serviço público 

A Auxiliar 

Administrativo/Regulariza

ção Fundiária 

Regularização Fundiária 

Dep. de Assistência Técnica 

Secretaria de Agricultura e Pecuária 

3,5 anos 

B Secretário Municipal de 

Planejamento e Projetos 

Secretaria de Planejamento e Projetos 10 anos 

C Fiscal 

Fazendário/Fiscalização 

Fiscalização 

Tributação e Receita 

Secretaria de Finanças 

3,5 anos 

D Secretária 

Escolar/Documentação 

CEBEJA 

Escola Municipal e Estadual 

Secretaria de Educação e Cultura 

SEED 

29 anos 

E Técnico em 

Agropecuária/Regularizaçã

o Fundiária 

Regularização Fundiária 

Dep. de Assistência Técnica 

Secretaria de Agricultura e Pecuária 

3,5 anos 

F Técnica em 

Contabilidade/Pagamentos 

Setor Financeiro e pagamentos 

Dep. de Contabilidade 

Secretaria de Finanças  

09 anos 

G Secretária Municipal de 

Finanças 

Secretaria de Finança. 03 anos 

H Fiscal 

Fazendário/Fiscalização 

Fiscalização 

Dep. de Tributação e Receita 

Secretaria de Finanças 

20 anos 

I Programador Informática 

Telecentro 

Secretaria de Educação e Cultura 

21 anos 

J Agente Administrativo Bloco de Produtor Rural 

Dep. de Tributação e Receita 

Secretaria de Finanças 

19 anos 

K Contador/Agente de 

Desenvolvimento do 

Microempreendedor   

Sala do Empreendedor  

Secretaria de Indústria e Comércio 

7,5 anos 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados coletados na pesquisa de campo (2015).  
 

O Quadro 3, explana o perfil profissional de cada servidor entrevistado, 

identificando-o na primeira coluna por nome fictício. Na segunda coluna ele é 

caracterizado por cargo, função que exerce, na terceira coluna por 

setor/departamento e/ou secretaria em que está lotado e na quarta e última coluna, 

pelo tempo de serviço público. 

Destaca-se que os servidores entrevistados “D” e “I” possuem mais tempo 

de serviço público dos que os demais, tendo em vista que somam as experiências 

vividas em outros Municípios (dados registrados no Diário de Campo). 

Além disso, há um fator que merece destaque: o nível da formação 

acadêmica dos servidores entrevistados está muito acima do exigido pelos cargos 

que exercem dentro da municipalidade, ou seja, exercem cargos de nível médio e 

possuem graduação e até mais do que uma especialização e continuam buscando o 
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aperfeiçoamento na gestão pública como um todo. De maneira geral, as exigências 

atuais são por constante aperfeiçoamento técnico e político, em que o servidor 

precisa dispor de atualizações de habilidades, atitudes e novos conhecimentos, os 

quais tem prazo de validade cada vez menor (MEISTER, 1999). 

A Figura 6, complementa a explanação do Quadro 3 em relação ao tempo 

de serviço público exercido pelos servidores entrevistados, ou seja, há quanto tempo 

esses servidores já atuam no serviço público, conforme segue: 

 

Figura 6 – Tempo de Serviço na área pública 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados coletados na pesquisa de campo (2015). 
 

Pode-se observar que servidores com maior experiência no serviço público, 

com mais de 10 anos de exercício no cargo, se declararam buscar a especialização 

por não conhecerem toda a estrutura da administração pública. Ainda que 46% 

estão entre os que possuam menos de 10 anos de serviço público, os demais 

somam 54%. Isso significa que tanto a modalidade quanto o conteúdo na base do 

curso atraíram os mais experientes na prática. Para tanto, o que a Figura 6 

representa se confirma nos fragmentos dos entrevistados “D”, “I” e “J”, conforme 

segue: 

 

[...] Ah eu acho que eu entrei mais porque eu queria descobrir o que era 
Josiani, porque que nem eu trabalhei na prefeitura acho que deu 15 
anos e tem coisa que eu nunca entendia, a gente fazia, mas sem 
entender o porquê, dai depois ali eu fui vendo assim que é o dia a dia 
nosso, na verdade, todo o assunto que tinha ali é o que gente vive (grifos 
nossos) (Entrevistado “D”). 
 

46%

27%

27%

menos de 10 anos

de 10 a 20 anos

mais que 20 anos
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Então daí a importância de ter mais conhecimento e um conhecimento 
mais aprofundado, embora a longa experiência na administração 
pública seja, talvez suficiente ou, mas assim, você estudar mais acho que 
prepara, prepara para um futuro, prepara pra você participar mais do 
processo da administração pública de maneira mais efetiva (grifos 
nossos) (Entrevistado “I”). 
 
Eu o meu interesse assim porque eu trabalho né, na gestão pública então 
muitas vezes a gente trabalha e conhece tão pouco do que acontece 
dentro da prefeitura, então foi a primeira motivação né, por conhecimento 
do trabalho que você tá dia a dia né, segundo porque é uma área que eu 
considero assim bem ampla né, abrangente, pode abranger e dar outras 
oportunidades também [...] (grifos nossos) (Entrevistado “J”). 

 

No entanto, constata-se nos fragmentos que, embora esses servidores 

tenham anos de experiência na área, declararam que não conhecem o todo da 

administração pública, bem como enfrentam muitas dificuldades por não dominarem 

certos assuntos relacionados até mesmo às suas funções desempenhadas no dia a 

dia. Portanto, esses servidores demonstraram que ter participado do curso os 

preparou de maneira mais efetiva à sua atuação no processo da administração 

pública. 

Encerra-se aqui a apresentação e análise das informações relacionadas ao 

perfil dos entrevistados que compunha o primeiro objetivo proposto por este estudo. 

Na sequência serão abordados os temas, no âmbito das três dimensões, como 

referenciais de qualidade em relação ao curso de Gestão Pública Municipal, 

coletados por meio das referidas entrevistas. 

 

4.2 ANTES DE INGRESSAR NO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

4.2.1 Pré-Inserção ao curso de Gestão Pública Municipal  

 

Na categoria pré-inserção ao curso, foi perguntado aos entrevistados como 

ficaram sabendo do curso, o que os motivou para a escolha deste e eles afirmaram 

o que segue: 

 

Bom [...] há fiquei sabendo deste curso por intermédio dos colegas, 
inclusive você que me orientou a fazer que seria bom  e [...] eu também 
na época era acadêmico do curso de geografia bacharelado, então eu vejo 
que isso agregou valor aos conhecimentos que eu tava tendo na 
graduação e também eu já trabalhei dentro do administrativo tudo, mas 
eu não tinha a real noção, administrativo da prefeitura ne, mas não tinha a 
real noção de como funcionava, o porque que certas tomadas de decisões 
aconteciam e o curso ajudou bastante a entender isso,  como pode, ou 
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como em tese deveria acontecer uma prefeitura, uma gestão de uma 
prefeitura (grifos nossos) (Entrevistado “A”). 

 
Recebi indicação isso [...]Já tinha interesse em ingressar no curso por 
referencias de outros colegas que já haviam cursado o curso e pela 
tutora que sempre falou muito bem do curso e tal e quando abriu a 
inscrição eu pensei em fazer né, pra se aperfeiçoar ainda mais [...] (grifos 
nossos) (Entrevistado “C”). 

 
Por indicação. [...] eu era da área privada digamos assim, mexia com 
contabilidade privada né e outras coisas, então foi um experiência bem 
diferente, tipo é tudo diferente né, do público pro privado e até por isso que 
eu fiz mais o curso né, de gestão pública municipal pra ver se eu 
aprendia um pouco mais né, entendia melhor como que funcionava o 
planejamento da prefeitura né, mais ou menos assim (grifos nossos) 
(Entrevistado “G”). 

 
Através de colegas de trabalho. Bom [...], eu prezo muito a educação e 
acho que é importante a gente sempre procurar evoluir e o fato de 
trabalhar no setor público, me dizia que tinha tudo haver o curso de 
gestão pública e eu sou uma pessoa bastante crítica no bom e no mal 
sentido, no sentido da administração pública é uma coisa... acho muito 
importante pro município de uma maneira geral, mas pros municípios 
menores eu acho mais importante porque a atuação da administração 
pública impacta mais nas pessoas pra municípios pequenos como é o caso 
de Candói. Então daí a importância de ter mais conhecimento e um 
conhecimento mais aprofundado, embora a longa experiência na 
administração pública seja, talvez suficiente ou, mas assim, você 
estudar mais acho que prepara, prepara para um futuro, prepara pra 
você participar mais do processo da administração pública de maneira 
mais efetiva (grifos nossos) (Entrevistado “I”). 
 

Ao se observar os fragmentos discursivos dos entrevistados “A”, “C”, “G” e 

“I”, percebe-se que estes servidores públicos ficaram sabendo da oferta do curso por 

meio de colegas ou por indicação de outros. Este processo de indicação, na maioria 

das vezes, deu-se por incentivo de tutores, ex-alunos, ou ainda de outros 

profissionais da área. Neste sentido, os discursos apresentam ainda que, ao 

optarem pelo curso, os entrevistados visavam se aperfeiçoar na área pública. Isso 

comprova a relevância deste aprimoramento contínuo. Nesse sentido, tal 

constatação vai de encontro às observações de Bacha Filho (2003), pois presume-

se que a atuação do poder público, em consolidar as práticas de ensino com um 

padrão de qualidade que atenda aos princípios de uma educação democrática e 

transformadora, garantirá ao aluno a oportunidade de estar se desenvolvendo como 

ser humano crítico, criterioso e consciente, que busque resolver os problemas atuais 

da sociedade onde vive (BACHA FILHO, 2003). 

Na sequência serão abordados os padrões que avaliam a qualidade do 

curso no âmbito das três dimensões: Nuclear, Sistêmica e do Recurso. 
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4.3 DURANTE O CURSO DE GPM: QUALIDADE SOB O ENFOQUE DAS TRÊS 

DIMENSÕES 

 

Resgatando a teoria de base do instrumento dessa pesquisa, faz-se 

necessário replicar aqui parte do texto que visa conceituar os elementos necessários 

para fundamentar a qualidade em serviços, de modo que as instituições que 

trabalham com EaD avancem para uma cultura de qualidade. Nesse sentido, 

Kanwar e Koul (2006) apontam em estudo sobre a qualidade em Educação à 

distância no mundo sugere que a base de uma cultura de qualidade em EaD deve 

estar apoiada em três dimensões: A Dimensão Nuclear; Sistêmica e do Recurso, 

conforme subdivido em Categorias a seguir: 

 

4.3.1 Dimensão Nuclear: Atendimento - polo presencial, tutores, professores, 

coordenadores, sistema Moodle, atividades presenciais e on-line 

 

4.3.1.1 Processo de inscrição, seleção e documentação para inserção ao curso 

 

Teoricamente a Dimensão Nuclear denomina-se em tudo o que se refere 

aos aspectos essenciais da EaD que aparecem no núcleo da garantia de qualidade, 

sem levar em conta o contexto ou o modelo de EaD em análise, como metodologia 

de ensino, gestão pedagógica, serviços de apoio ao estudante e avaliação contínua, 

todos com enfoque no estudante, ou seja, na aprendizagem (NETTO, GIRRAFA e 

FARIA 2010, p. 67). 

Sob esse aspecto, o processo inicial do curso ocorreu com a Publicação do 

Edital de abertura de inscrições, seleção e edital dos aprovados divulgados no site 

da UNICENTRO-UAB. Posteriormente houve o processo de matrículas no polo de 

Palmital. Neste processo foram relatadas algumas dificuldades já no início do 

processo, conforme citado no fragmento a seguir: 

 

Bem tumultuado, um pouco por desorganização minha, um pouco por uso 
de uma ferramenta errada que é a internet e um pouco por desorganização 
da administração do curso, dada do gestor do curso, porque eu tive que 
mandar três vezes meu diploma de segundo grau, tive que mandar 
duas vezes fotos, aaahn e ainda no término do curso no dia que fui 
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apresentar eu tive que levar uma documentação complementar que por 
algum motivo se extraviou (grifos nossos) (Entrevistado “A”). 

 

Em contraponto ao fragmento acima, outros entrevistados não encontraram 

problemas no processo de inserção ao curso e sentiram-se satisfeitos com todo o 

processo, conforme se vê nos fragmentos a seguir:  

 

Foi o que pedia no Edital, tirei cópia de tudo o que pedia lá e a gente fez 
aquele pedido de inscrição e só aguardou a resposta, foi o que tava no 
edital lá [...] em minha documentação não teve problema. (grifos 
nossos) (Entrevistado “C”). 
 
Foi tudo tranquilo assim, conforme eles falaram ali a gente fez né, esperou 
a seleção porque era por .. por... na verdade uma seleção assim, por é 
[como que a gente chama] quem tinha mais anos de trabalho na área, 
experiência profissional né, análise de curriculum, isso análise de 
curriculum, foi assim que ele considero né, mas foi tranquilo dentro do 
prazo (grifos nossos) (Entrevistado “J”). 
 
Olha se eu não me engano na época foi uma seleção com base em 
curriculum, mas foi bem interessante porque ele tratava justamente 
esse vínculo né, se você estava vinculado na área pública, então ele 
atendia o objetivo geral do programa que era ver se era servidor e se 
estava atuando e se tinha interesse né (grifos nossos) (Entrevistado 
“K”). 

 

Pode-se afirmar que o processo inicial ocorreu de maneira positiva em 

alguns aspectos relacionados à acessibilidade, seleção e classificação, mas em 

relação à documentação o processo não foi tão satisfatório. Pode-se aprimorar o 

processo de coleta de documentos para uma próxima oferta do curso. 

Na sequência serão abordados os aspectos que tangem ao atendimento no 

que se refere ao Polo de apoio presencial. 

 

4.3.1.2 Atendimento no Polo Presencial: coordenação, tutor presencial, atividades 

presenciais, aplicação de provas e estrutura do Polo presencial 

 

Nesse subitem, foi importante contextualizar as atribuições de cada ator 

participante do processo avaliativo no Polo de apoio presencial, de acordo com a 

CAPES (2014):  

O coordenador de polo é o sujeito que atua no polo, representa a 

infraestrutura física e humana, auxilia na seleção do tutor presencial, divulga o curso 

e cuida das práticas pedagógicas do polo (CAPES, 2014).  



56 

 

Nos fragmentos a seguir, constata-se a insatisfação relatada pelos 

entrevistados “A” e “H” em relação ao atendimento recebido na secretaria do Pólo 

Presencial durante as atividades desenvolvidas em todo o andamento do curso, no 

que se refere aos aspectos de fornecer informações relevantes em relação a datas, 

procedimentos internos e desorganização na entrega de livros, conforme segue: 

 

[...] eu não sei se por falta de experiência da secretária lá, as vezes ela 
deixava a desejar... um pouquinho de organização faria bem pra este 
trabalho, porque a gente se encontrava uma vez só né... haaa tavam a 
disposição só que ficou faltando um pouco de informação, a gente 
tinha dúvida as vezes em relação a uma data ou algum procedimento 
interno e sempre davam aquela resposta “eu vou ver” e não 
respondiam de pronto [...] eee entravam em contato por e-mail ou 
dentro do fórum mesmo de discussões (grifos nossos) (Entrevistado 
“A”). 
 
[...] tinha atendimento... eu acho que na secretaria, ali quando precisava 
pegar o material, talvez pudesse ter alguém mais... porque a gente 
sentia assim que as vezes era muito dificultoso a gente pegar o 
material, todo mundo ... como era um dia de encontro com todas as turmas 
pro pessoal fazer prova, as vezes a até pegar o material causava um certo 
tumulto né, então de repente poderia ser mais sistematizado né, pra entrega 
de material (grifos nossos) (Entrevistado “H”). 

 

No que se refere ao tutor presencial, trata-se do ator social que atua no polo 

de apoio de forma presencial, é responsável por acompanhar o desempenho dos 

alunos, incentivar a cumprir dentro dos prazos todas as atividades propostas, reduzir 

a taxa de evasão possível do curso, ou seja, o contato físico entre aluno e demais 

atores, esclarecer dúvidas e orientar os alunos nos encontros presenciais 

obrigatórios no polo, podendo recorrer aos tutores à distância e/ou professores 

conteudistas/especialistas (CAPES, 2014).  

Sob esta ótica, conclui-se que nesse aspecto os entrevistados “C”, “D”, e “F”, 

relataram que em alguns momentos tiveram dificuldades de se entender com o tutor 

presencial no que se refere à segurança do tutor em coordenar a atividade, na 

aplicação de prova e até mesmo no manuseio do sistema moodle, conforme segue: 

 

Eu acho que o polo era bem, na minha opinião não tenho reclamação do 
polo, até a tutora sempre foi ,.. a tutora de lá sempre foi atenciosa, 
sempre que você mandava e-mail ela já respondia, é as vezes ela 
ficava, as vezes tinha uma coisa que você pedia e depois até esquecia 
e ela ficava lembrando,.. há você pediu isso, aquilo e aquele outro, 
sempre...  todo mundo foi atencioso, na hora de entregar os livros, sempre 
[...] (grifos nossos) (Entrevistado “C”). 
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Tudo foi bom,... eu só estranhei um dia que a mulher disse assim: Haá você 
que é a Jora? Dai eu falei, mas o que que eu fiz, ela disse: você é a que 
mais pergunta... eu disse: mais eu não gosto de fazer as coisas né sem 
entender, [...], fomos lá naquela aula que a gente foi fazer, estudar pra 
prova e ela não sabia mostrar onde que acessava, eu disse pra ela 
onde que clicava e fui mostrando [...] (grifos nossos) (Entrevistado “D”). 
 
No começo até tive algumas dificuldades em nos entender com a 
tutora, principalmente nos dias das provas né, que ela comentava muito 
na hora que estávamos fazendo a prova, ficava dando recado e falava 
bastante no tempo da prova, que as vezes atrapalhava um pouco, mas 
depois nós fomos nos acertando ao longo do ano (grifos nossos) 
(Entrevistado “F”). 
 

Em contraponto aos fragmentos acima, os entrevistados “G” e “K”, 

demonstraram-se bastante satisfeitos com o atendimento do tutor presencial, 

principalmente no incentivo que receberam em relação às atividades, esclarecimento 

de dúvidas, motivação e cobrança dos prazos relacionados a atividades, conforme 

pode-se comprovar nos fragmentos a seguir: 

 

Foi bem tranquilo, sempre fomos bem atendidos lá né, os livros, os tutores, 
sempre davam bastante importância né, eles tavam sempre 
preocupados e sempre que tínhamos dúvidas eles sempre estavam lá, 
[...] sempre bem atenciosa né, mandava e-mail, ligava atrás [...] (grifos 
nossos) (Entrevistado “G”). 
 
[...] os tutores tanto presencial quanto o a distância eles desenvolviam 
um papel muito importante porque eles... a maioria dos alunos foram 
levados por eles, alguns alunos não tinham interesse muito grande, então 
os tutores acabaram levando os alunos, acabaram eles incentivando né 
[...] os tutores foram um papel principal assim, porque eles cobravam 
atividade, tavam toda hora cobrando, lembrando prazo, foi o que muitos 
alunos terminaram por causa disso, alguns colegas meus terminaram pelos 
tutores né (grifos nossos) (Entrevistado “K”). 

 

A qualidade em serviços de EaD, é um composto de elementos que se 

interligam e resultam em satisfação ou insatisfação do serviço prestado. Nesse 

contexto a estrutura física do polo de apoio presencial também foi avaliada pelos 

entrevistados, e, no primeiro momento, os entrevistados “A” e “I” demonstram-se 

insatisfeitos, como nos fragmentos a seguir:  

 

Assim haa [...] a forma presencial me decepcionou, achei que teria uma 
estrutura melhor, a gente tava indo numa escola municipal e muitas vezes 
as acomodações eram bem precárias, acredito que o polo de apoio 
presencial poderia ter sido na Unicentro em Guarapuava, uma que facilitaria 
o deslocamento e a estrutura própria da Unicentro muito melhor do que a 
que a gente encontrou lá [...] (grifos nossos) (Entrevistado “A”). 
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[...] a estrutura física, eu digo assim ela é suficiente, talvez um pouco 
acanhada, mas pra nós pra mim não interessava luxo, interessava a tem 
que ter um laboratório de informática tem, tem que ter... entende o que era 
necessário e fundamental tinha, não havia assim luxo vamos dizer, mas é 
suficiente pra finalidade (grifos nossos) (Entrevistado “I”). 
 

Já os entrevistados “E”, “F” e “K”, consideraram a estrutura do polo como um 

todo satisfatório, pois afirmaram que atendeu às expectativas propostas pelo curso e 

não prejudicou a realização das atividades. 

 

Eu acho que foi bom, vamos dizer assim, a questão de estrutura tudo, 
satisfatório, única dificuldade que eu encontrei nessa questão foi a 
distância, pelo fato de não um polo um pouco mais próximo, por mais 
que é a distância, mas como pra nós ficou o polo de Palmital, era uma 
vez por mês as vezes até mais, dificultava o deslocamento e o 
atendimento e os trabalhos em grupo por ser muito longe [...] então pra 
nós só teve a possibilidade da gente fazer essa pós graduação em Palmital 
porque a gente teve apoio né, apoio do município senão se tornaria inviável, 
porque o polo é muito longe (grifos nossos) (Entrevistado “E”). 
 
A estrutura era boa, era adequada, como se diz, simples, mas adequada, 
supriu as necessidades do curso (grifos nossos) (Entrevistado “F”). 

 
A questão do polo, era um polo assim [...] era assim com uma estrutura 
muito bacana assim, assim toda a infraestrutura que a gente podia 
utilizar, laboratório que a gente utilizou algumas vezes, você 
conseguia trabalhar, desenvolver atividades bem satisfatoriamente (grifos 
nossos) (Entrevistado “K”). 
 

Consoante aos fragmentos, Oliveira e Rosini (2010) inferem que a qualidade 

em EAD apresenta uma estrutura que se forma a partir do material didático, da 

tutoria e de uma avaliação contínua, formando assim três pilares básicos que se 

interligam: tutoria, material didático e avaliação. Nesse aspecto, pode-se concluir 

que as instalações físicas do polo deixaram a desejar, mas que supriu as 

necessidades básicas e não impediram a conclusão do curso. 

  

4.3.1.3 Atendimento virtual (on-line): tutor on-line, professores das disciplinas, 

coordenação de curso e secretaria PNAP 

 

Partindo do pressuposto de que o tutor à distância desempenha funções 

essenciais no processo de avaliação do ensino/aprendizagem do aluno, pode-se 

observar que os egressos sentiram-se satisfeitos com o atendimento recebido e 

declaram-se satisfeitos com o processo. Dessa maneira, a CAPES, conceitua o tutor 

à distância como sendo o ator social que atua nas IES, realiza as funções de 
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mediação e avaliação no processo de aprendizagem do aluno, esclarecendo as suas 

dúvidas quanto ao conteúdo, estimula, motiva e orienta os alunos a desenvolverem 

suas atividades acadêmicas e de autoaprendizagem, esclarece dúvidas aos alunos 

em até 24 horas, exceto nos sábados após as 13h, domingos e feriados, e é de sua 

responsabilidade manter o professor conteudista informado sobre o nível de 

preparação e desenvolvimento dos alunos (CAPES, 2014), de encontro com o 

proposto pela CAPES na função do tutor à distância. Isto se confirma nos 

fragmentos a seguir: 

 

No atendimento virtual foi legal, foi interessante a questão da troca de 
e-mails eu acho que é muito melhor do que você senta na frente da 
pessoa a pessoa fala um monte de coisa você não aproveita, você não 
absorve nem 75% do que a pessoa falo e no e-mail não, opa ela falo 
alguma coisa, vamo lá lê, sempre conseguia retorna e vê o que tinha sido 
dito pra consegui elabora o trabalho, as provas ou até mesmo esclarece 
dúvidas né [...](grifos nossos) (Entrevistado “A”). 
 
Assim a tutora virtual é muito boa assim, outros atendimentos eu não 
necessitei durante o transcorrer do curso, é basicamente a tutora 
presencial lá do polo e a tutora eletrônica (grifos nossos) (Entrevistado 
“I”). 
 
Foi bom, nunca tive problema, sempre que necessitei fui atendida, tive 
retorno imediato [...] (grifos nossos) (Entrevistado “F”). 
 

Houve um professor responsável pela elaboração do conteúdo de cada 

disciplina ofertada no curso. Ficou evidente a insatisfação em relação a alguns 

deles, no que se refere à forma como se portaram durante a disciplina, já que o 

professor conteudista/especialista, segundo a CAPES, é o ator social que atua nas 

IES, participa da seleção de tutores à distância, detém a responsabilidade de 

produzir o material didático, de acordo com o cronograma apresentado, atendendo 

aos requisitos sobre direito autoral, e é responsável por esclarecer dúvidas, 

acompanhar e orientar os tutores à distância no exercício de suas atividades. No 

entanto, os entrevistados “A” e “K”, levantaram duas percepções diferentes em 

relação aà postura do professor/conteudista, conforme segue: 

 

[...] tiveram professores que foram excepcionais como tiveram 
professores que deixaram a desejar, que não foram tão bons assim... o 
professor abria a matéria com uma vídeo aula tudo, disponibilizava o 
material pra gente lê, mas eu acho que ainda faltou um pouco nessa 
parte de atendimento han, um pouco você senta e conversa ou uma troca 
de e-mail mais frequente, há teve uma matéria que eu entrei em 
contato com o professor por e-mail e dentro do fórum e ele não me 
respondeu, não sei se por estar muito atribulado ou por eu ter feito uso 
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errado da ferramenta, mas eu fiquei com a dúvida, dai entrei em contato 
com o tutor online ele me ajudou, tanto o online quanto o presencial 
me esclareceram a dúvida, foi esclarecida, mas eu acho que ainda [...] 
a questão dos professores em relação as matérias, ainda ta um pouco 
a desejar [...] eles fazem uma apresentação [não me entenda mal] fria, é tal 
matéria e é isso.. e to a disposição pra contato, mas muitas vezes você 
mandava um e-mail num dia e demorava  quatro ou cinco dias, dai você 
tinha que retoma a dúvida pra conseguir forma o raciocínio novamente 
(grifos nossos) (Entrevistado “A”). 
 
Ele dá a visão teórica que você não consegue de outras formas, você lê 
o livro você não vai ter aquela noção, aqueles pormenores que a visão do 
professor consegue a entrelinhas dele que consegue passar pro aluno, 
então por mais que seja a distância você tem que ter o professor ali pra 
ele dar essa... fazer essa interpretação do livro pra realidade que a 
gente ta habituado, então o professor ajudava nesse sentido (grifos 
nossos) (Entrevistado “K”). 
 

Analisando o fragmento apresentado pelo Entrevistado “A” e 

complementando-o com as anotações e observações feitas no diário de campo, 

conclui-se que o professor deixou a desejar em seu comportamento de ministrar a 

disciplina, tanto em relação ao conteúdo proposto quanto em se relacionar com o 

aluno. Explicando de maneira mais clara, o aluno se sentiu ‘sozinho’ em relação ao 

conteúdo. Queixou-se que o professor, especificamente na disciplina de Educação à 

distância, apenas postou o conteúdo lá e não participou dos fóruns, não respondeu a 

questionamentos. Relata também que nem ao menos respondeu à dúvida, 

encaminhada diretamente ao e-mail do professor, tendo que reencaminhar a mesma 

dúvida ao e-mail do tutor. Dessa forma o tutor entrou em contato com o professor 

para posteriormente retornar o aluno. Cabe ressaltar que, nesse caso, o tempo de 

retorno ao aluno tornou prejudicial o aprendizado, pois, como elencado no fragmento 

do Entrevistado “K”, mesmo que o curso seja ofertado na modalidade à distância, é 

essencial a presença do professor para “dá a visão teórica que você não 

consegue de outras formas” [..] “fazer essa interpretação do livro pra 

realidade” [...] (entrevista “K”). 

De acordo com a CAPES, na equipe pedagógica, pessoas são responsáveis 

por todos os trâmites pedagógicos, documentação, organização de horários, 

agendamentos de datas para provas, avaliações, atividades e demais assuntos 

relacionados ao curso (CAPES, 2014).  

Neste quesito, após desligar o gravador, o entrevistado “E” complementou 

que foi grande a insatisfação com o atendimento da secretaria do PNAP, em relação 

ao atendimento da secretária, também com relação à documentação, à organização 
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de horários e até à falta de informações precisas, no momento em que ele 

direcionava dúvidas à secretaria, onde eram administradas todas as questões do 

gerenciamento do curso (DIÁRIO DE CAMPO, 2015). 

Esta insatisfação também se confirma pelo Entrevistado “A”, que 

demonstrou-se muito insatisfeito em relação à sua documentação, pois teve que 

enviar várias vezes os mesmos documentos para a secretaria e, no término do 

curso, informaram-no de que não era possível solicitar o diploma de conclusão do 

curso por falta de documentos pessoais que, segundo o entrevistado, tinham sido 

entregues no ato da matrícula do curso, mas que foram extraviados, conforme 

segue: 

 

Bem tumultuado, um pouco por desorganização minha, um pouco por uso 
de uma ferramenta errada que é a internet e um pouco por desorganização 
da administração do curso, dada do gestor do curso, porque eu tive que 
mandar três vezes meu diploma de segundo grau, tive que mandar 
duas vezes fotos, aaahn e ainda no término do curso no dia que fui 
apresentar eu tive que levar uma documentação complementar que por 
algum motivo se extraviou (grifos nossos) (Entrevistado “A”). 

 

Na Categoria seguinte serão abordadas as questões que dizem respeito ao 

processo de Educação Formativa do curso em EaD, pois serão elencados os 

aspectos positivos e negativos em relação à modalidade à distância. 

 

4.3.2 Dimensão Sistêmica: Processo de Educação Formativa em EaD - 

Aspectos positivos e negativos  

 

Por sua vez, o processo de Educação Formativa compreende os aspectos 

da Dimensão Sistêmica relacionado aos fatores do sistema de EaD. De uma forma 

mais clara, é a política estatal para adesão aos regimes de garantia de qualidade e 

sua promoção; uma liderança responsável, uma instituição comprometida com a 

qualidade do pessoal, dos produtos, processos e serviços; uma gestão que defenda 

a inovação, buscando melhorar aquilo que for preciso; com planos a curto e a longo 

prazo e um acordo participativo interno para conduzir e manter o processo de 

garantia de qualidade (NETTO, GIRRAFA e FARIA 2010, p. 67). 

Partindo deste pressuposto, subdividiremos esta categoria em 4 

subcategorias para melhor explanar a compreensão da qualidade em serviços em 

EaD, representados pelos Três Pilares Básicos: tutoria, material didático e avaliação, 
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que, ao serem utilizados em conjunto, visam um denominador comum: obter 

qualidade no ensino.  

 

4.3.2.1 Interação: fóruns, tutor/professor/aluno e aluno/tutor/professor 

 

A interação, de maneira geral, ocorre a todos os instantes dentro do 

processo ensino/aprendizagem na modalidade a distância. Nesse sentido a tutoria 

no ensino à distância centra-se no processo de interação aluno/professor, 

professor/aluno, aluno/coordenação, aluno/direção. Para Oliveira e Rosini (2010) “A 

tutoria é o método mais utilizado para efetivar a interação pedagógica”.  

Sob essa lente teórica, evidenciamos alguns fragmentos que relatam como 

era a interação no decorrer do curso entre professores/alunos e alunos/tutores: 

 

Sim, a participação dos fóruns era meio que obrigatória, era um 
percentual da nota né, [...] a gente via que tinha gente que participava 
só participa, fazia uma cópia na integra do livro, pra responder um 
questionamento do professor ou pra suscita uma dúvida, [...] ha tinha 
algumas pessoas que faziam isso e outras pessoas que colaboraram 
bastante com ideias que fizeram a discussão crescer (grifos nossos) 
(Entrevistado “A”). 
 
[...] é a questão dos fóruns também que foram disponibilizadas pra gente 
trocar ideias com os colegas né, as discussões [...] a fui sempre bem 
atendido. Talvez... a gente aprende muito na teoria, a questão é que de 
repente colocar em prática, de repente possibilitar um intercâmbio, 
colocar alunos dentro de um outro órgão público pra ampliar ou que 
haja um conhecimento ainda maior na troca de experiências ,... talvez 
essa questão de inserir mais prática, inserir um trabalho mais prático dentro 
de todo este conteúdo que é totalmente metodológico (grifos nossos) 
(Entrevistado “B”). 
 
Não eu achei que foi bom, porque eu fazia muita pergunta, questionava 
demais, eu entrava no dos outros lá para interagir né, e eu levantava 
questões também, bastante sobre o tema (grifos nossos) (Entrevistado 
“D”). 
 
Eu buscava participar de imediato, né [...] sempre quando era aberto o 
fórum né, tentava participar já logo, pra não deixar acumular né, 
sempre os tutores, tanto presencial quanto o on-line né, ali orientavam 
ó tem fórum, tal e tal, pra gente não deixar acumular, agregou bastante 
conhecimento com as discussões, e eu acho isso muito importante, pelo 
fato da gente não ter o professor ali direto cobrando, este tipo de 
conversa eu acho interessante que ajuda a somar, né. Isso foi interessante 
(grifos nossos) (Entrevistado “E”). 
 
Sim, porque as perguntas eram lançadas em forma de desafio, então 
você tinha que responder aquilo, havia cobrança dos tutores encima 
daquilo, havia todo uma questão até de avaliação e nos fóruns você 
podia discutir algo relacionado a sua realidade, então ali você conseguia 
unir a teoria com a prática (grifos nossos) (Entrevistado “K”). 
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Analisando os fragmentos acima, pode-se observar que ficou evidente a 

interação entre aluno/tutor e aluno/aluno, a “figura” do professor, que elaborava o 

conteúdo, não aparece. Vale observar que havia a cobrança pela participação nos 

fóruns e não havia a participação assídua do professor/conteudista, apenas 

designava que o fórum era parte avaliativa que compunha a nota da disciplina, 

obrigando os alunos a participarem, mas não contribuía com seu papel de professor 

para esclarecer dúvidas nem tão pouco complementava o assunto lançado sob 

desafio no fórum. Dessa maneira, transferia ao tutor a responsabilidade de 

esclarecer dúvidas, instigar e incentivar os alunos a uma discussão sob o tema 

proposto. 

Essa constatação mostra que esse aspecto não corresponde ao que o curso 

propõe, nem tão pouco corrobora com Pérez e Castilho (1999, p.10): 

 

A mediação pedagógica busca abrir um caminho a novas relações do 
estudante: com os materiais, com o próprio contexto, com outros textos, 
com seus companheiros de aprendizagem, incluindo o professor, consigo 
mesmo e com seu futuro. 
 

Na subcategoria seguinte, foram abordados os aspectos que nortearam a 

construção e a formação dos grupos de estudos, como complemento dos encontros 

presenciais. 

 

4.3.2.2 Grupos de estudos 

 

Os grupos de estudos são encontros promovidos pelos tutores presenciais 

de forma complementar, para discutir assuntos relacionados às disciplinas, 

dinâmicas de compreensão do conteúdo proposto pelo professor/conteudista e, 

também, formas de realizar exercícios de revisão para elaboração da prova, 

aplicada para avaliar/testar o aprendizado do aluno em relação ao conteúdo 

proposto pela disciplina. Nesse sentido, os entrevistados “A”, “C”, “E”, “F” e “K” 

relatam a forma como eram realizados os grupos de estudos:  

 

Foi feito, eu só tenho uma ressalva que trabalho em grupo eu não gosto, 
depende de outra pessoa pra conseguir chegar num objetivo é meio 
complicado, mas como houve a proposição do trabalho a gente 
participava, fazia e até mesmo na ida daqui pra lá, até o polo presencial 



64 

 

a gente ia discutindo dentro do ônibus, por vezes a gente se encontrava 
em algum local e ficava discutindo a matéria com os colegas, [...] foi 
satisfatório, interessante (grifos nossos) (Entrevistado “A”). 
 
Os encontros eram legal né, da saudade de ir porque não era só a prova, 
a gente estudava, a gente fazia três horas de viagem pra ir lá fazer a prova, 
três horas pra ir mais três horas pra voltar, ia estudando, mas também 
encontrava todo mundo, era legal pra se reunir e conversar e [...] Na 
verdade assim, fazer um grupo pra gente estudar todo mundo junto, 
nunca foi feito, mas é que também todo mundo trabalha no mesmo 
local ai a gente tava sempre conversando da prova ou da matéria, dos 
questionários,.. sempre tava todo mundo se ajudando [...] (grifos nossos) 
(Entrevistado “C”).  
 
Sim, ajudou muito... pelo fato da gente tá junto do tutor, não só por isso, 
mas pelo conhecimento dos colegas, porque quem tava ali eram pessoas 
formadas, que já tinham conhecimento, na maioria delas já trabalham na 
área pública, então já tem o conhecimento agregado, então um puxa mais 
pra um lado, outro para outro, então acaba rolando uma discussão que 
agrega conhecimento né, então esse tipo de contato é interessante também 
(grifos nossos) (Entrevistado “E”). 
 
Foi bom, eles disponibilizavam o laboratório né, a gente assistiu o professor, 
ele repassou as questões e a gente respondeu né, e o grupo 
comentou, foi bem produtivo, serviu como auxilio pra prova, mas pra 
algumas matérias sim outras nem tanto (Entrevistado “F”). 
 
Eram promovidos, se eu não me engano, dois encontros que era a web-
aula com discussão e depois a prova que não deixava de ser um 
encontro presencial, então nesses encontros você mantinha um vínculo, 
você conhecia, você tava interado do que era a realidade e se tornou 
um ponto positivo porque você tava dentro, você via a seriedade 
desses encontros, era assim você tinha que ir, tinha que participar e ali 
discutiu-se muitas coisas interessantes, principalmente na web-aula, 
então você tinha que participar, os tutores incentivavam a participação e é 
um ponto positivo, porque por mais que ela seja a distância que facilita 
muito a questão de tempo [...] (grifos nossos) (Entrevistado “K”). 
 

Com base nos fragmentos acima, pode-se identificar que os grupos de 

estudos foram bastante produtivos na visão dos entrevistados. Dessa maneira, o 

que mais se destacou foi a interação entre os colegas, pois os encontros permitiam 

que houvesse a troca de experiências entre os alunos e, também, a forma como o 

tutor presencial conduzia as atividades contribuía para revisar o conteúdo da prova. 

Na subcategoria seguinte, foram abordados os aspectos que nortearam o 

reflexo positivo que o feedback de atividades causou como complemento do 

ensino/aprendizagem. 
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4.3.2.3 Feedbacks de atividades 

 

O feedback de atividades é essencialmente produtivo e compõe uma das 

formas avaliativas propostas pelo curso de GPM, considerado essencialmente 

importante na modalidade à distância, pois é dessa forma que o aluno sentirá 

confiança no ensino/aprendizagem em que ele está inserido. É por meio deste 

retorno, por parte do tutor à distância ou do professor/conteudista, que o aluno se 

sentirá motivado a continuar desempenhando as atividades de maneira positiva. No 

entanto, o feedback serve também para construir o conhecimento de maneira mais 

eficaz, quando a critica auxilia de maneira construtiva. Nesse sentido, os 

entrevistados “A” e “K”, evidenciam que o feedback das atividades:  

 

Sempre ajuda, sempre auxilia, sempre soma na elaboração do 
conhecimento né, [...] foi bem interessante essa questão (grifos nossos) 
(Entrevistado “A”). 
 
É eles expunham quando que você, assim expunham a participação efetiva, 
você quando que você recebeu um feedback negativo era porque você 
não tinha entrado, não tinha discutido, não tinha dado algo assim, que 
propiciasse a discussão ou a contribuição, então ele era positivo 
nesse sentido, de propiciar a discussão, de propiciar a forma de você 
contribuir a mais com o assunto (grifos nossos) (Entrevistado “K”). 
 

Tal constatação, evidenciada pelos fragmentos acima, vem ao encontro do 

que Paulo Freire (2006, p. 91) enfatiza: “diálogo se constitui como caminho no qual 

os sujeitos estão em permanente movimento de construção e reconstrução”. Dessa 

maneira, conclui-se que os feedbacks foram bastante positivos e propiciaram a 

discussão de forma que contribuiu com o conteúdo e somou ao conhecimento 

destes alunos. 

Na subcategoria a seguir, será demonstrada a percepção em relação à 

preparação dos tutores, professores e profissionais envolvidos no processo de 

condução do curso de GPM. 

 

4.3.2.4 Preparação dos tutores, professores e profissionais evolvidos no processo de 

condução do curso de GPM 

 

As exigências são bastante significativas em relação a cada função a ser 

exercida, bem como para alguém ser selecionado como tutor.  O candidato é 
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avaliado por meio de prova escrita e prova de títulos, e deve ser no mínimo, 

especialista na área de administração e estar vinculado a alguma instituição pública, 

ou seja, ter vínculo com o serviço público. Já para ser professor, deve ser no 

mínimo, mestre na área específica da disciplina a ser ministrada (Dados coletados 

na pesquisa de campo, junto ao PNAP). De posse destas informações, foi 

perguntado aos servidores egressos o que eles acharam em relação à preparação 

do tutor, do professor e dos profissionais que estavam à frente do processo de 

condução do curso de GPM. Foram evidenciadas as seguintes observações: 

 

Eu acho que por vezes o tutor presencial deixou a desejar, a tutora a 
distância foi interessante sempre pronta e a questão do professor, 
como falei anteriormente, às vezes ele deixava a desejar, deixava alguma 
dúvida, talvez por falha minha, do aluno ou por descuido do professor que 
não conseguia responder ou respondeu, mas não foi claro, digamos assim 
(grifos nossos) (Entrevistado “A”). 
 
Eu percebia que tinha alguns que tinham um pouco mais de dificuldade 
talvez pelo fato de ser [...] do professor ta falando pra uma câmera né, a 
gente percebia que tinha alguns que tinham um pouco mais de 
dificuldade e outros mais facilidade, mas acho que nada que 
comprometesse o aprendizado né, o que o professor queria passar né, 
mas isso também é questão de treino né. Sim,..  mas eu não vi 
dificuldade, é uma coisa nova tanto pra mim quanto pros professores, 
eu acredito, não sei se os professores que foram nossos professores 
nesse curso já tinham trabalhado antes, e nessa plataforma (grifos 
nossos) (Entrevistado “E”). 

 

Pode-se perceber que os entrevistados “A” e “E” sentiram que tanto o tutor 

presencial quanto alguns professores não estavam totalmente preparados para 

atender com satisfação às dúvidas dos alunos, nem transmitiram segurança na 

forma de repassar o conhecimento. Por vezes, o público de algum professor era 

somente presencial e quando este professor teve que falar para uma câmera não 

transmitiu o conhecimento de forma clara, de modo a confundir o aluno em relação 

ao conteúdo da disciplina. Da mesma forma, o tutor presencial deixou a desejar, em 

alguns momentos, na forma com que conduziu a aplicação de provas, na entrega de 

materiais didáticos, na transmissão não transparente de alguma informação e até 

mesmo no conhecimento de informação. Nesse sentido, a constatação conflita com 

Belloni (2006, p. 73) para o qual a qualidade da informação é “o aperfeiçoamento da 

compreensão por parte do aluno”. 

Por outro lado, os entrevistados “D”, “G” e “K” afirmaram perceber que tanto 

os professores quanto os tutores estavam bem preparados e seguros na condução 
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das disciplinas e transmitiam informações compatíveis com o que estava sendo 

aplicado e de acordo com a proposta do curso, conforme observa-se a seguir:  

 

Eu não tenho nada a reclamar, eu achei que eram bem preparados, que 
as vezes alguma resposta que você dava ela já criava outro comentário, eu 
achei que estavam bem preparados (grifos nossos) (Entrevistado “D”). 
 
Eu achei eles bem preparados assim, não deixaram nada a desejar, a 
formação era compatível com o que estavam aplicando (grifos nossos) 
(Entrevistado “G”).  

Era boa porque eles conseguiam interagir, mesmo sem ter a 
obrigatoriedade de conhecer o assunto específico daquele tema, não tinha 
pelo menos, que eu saiba não tinham a obrigatoriedade de lê todo o 
assunto e tal e eles conseguiam contribuir muito, pois assim, fortaleciam 
a discussão dos temas, acrescentaram e muito (grifos nossos) 
(Entrevistado “K”). 

 

Na categoria a seguir serão discutidos os fatores que se referem à dimensão 

do Recurso em EaD. 

 

4.3.3 Dimensão do Recurso: Material Didático, Estrutura e Tecnologias  

 

Com base na teoria, denomina-se Dimensão do Recurso tudo o que se 

refere aos fatores como habilidade técnica e acadêmica, recursos de aprendizagem, 

infraestrutura e tecnologias, incluindo a aplicação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s) (NETTO, GIRRAFA e FARIA 2010, p. 67). 

Nesse aspecto, os fragmentos a seguir trazem os elementos importantes 

com relação ao material didático, impresso e digital, sistema moodle e a tecnologia 

ofertada no curso: 

 

Eu achei interessante as apostilas terem a versão digital e a versão 
impressa, porque um pouco agora uma visão retrograda você pega um 
livro, fazer uma marcação alguma coisa ajuda bem mais, o que na versão 
digital você só consegue fazer na frente de um computador ou um 
equipamento né [...] e o livro tava bem estruturado achei interessante a 
estruturação dele e foi legal, foi satisfatório (grifos nossos) (Entrevistado 
“A”). 
 
Sempre tive acesso, [...] a qualidade da plataforma moodle é muito boa, 
achei o material didático impresso de excelente qualidade, guardei bem 
guardado e uso até hoje como base pra tirar minhas dúvidas no meu dia a 
dia, e tudo o que foi ofertado também na plataforma moodle era de fácil 
acesso, de fácil entendimento, muito bom [...] (grifos nossos) 
(Entrevistado “B”). 
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Para o objetivo proposto do programa atendeu sim, pois ele permitia 
desenvolver todas as atividades e buscar sempre um algo a mais, no 
caso que eu utilizava no meu trabalho [...] Pra mim foi uma novidade, 
nunca tinha trabalhado nesse sistema interativo assim, de forma on-line, 
assim foi uma novidade grata, grato atrativo assim muito bacana, bem ... eu 
conseguia desenvolver tudo o que era necessário, não havia tanto a 
necessidade da interação pessoal porque o sistema dava o suporte 
(grifos nossos) (entrevistado “K”). 
 

Os fragmentos estão alinhados com a afirmação de Neder (2003) que 

evidencia que “o material didático é o instrumento para esse diálogo. Ele deve ser 

pensado e concebido no interior de um projeto pedagógico e de uma proposta 

curricular, definidas claramente”. Dessa maneira, pode-se perceber que o material 

didático e o sistema Moodle atenderam ao objetivo proposto pelo programa em 

relação à formatação do curso, pois permitiu que os alunos desenvolvessem as 

atividades e até mesmo serviu de apoio para resolver questões do dia a dia na 

prática de suas atividades na gestão pública. 

Além disso, é necessário compreender que a educação à distância, no 

sentido de formação profissional, tem a finalidade de evidenciar as mudanças de 

comportamento, de promover discussões e de descrever o significado atribuído por 

estes servidores, no que se refere à formação recebida durante o curso e ao 

desempenho profissional atingido após o término deste, pois isso atende ao 

segundo objetivo proposto pelo estudo. 

A seção seguinte trata do eixo mais importante desta pesquisa, o eixo que 

responderá à análise desta dissertação, o tema principal “satisfação e percepção de 

valor” proposto por este estudo: investigar, a partir da ótica dos servidores públicos 

pesquisados, se houve de fato um aprimoramento profissional após o término do 

curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

4.4 APÓS O CURSO: SATISFAÇÃO E PERCEPÇÃO DE VALOR 

 

4.4.1 Satisfação pessoal e profissional dos egressos em relação ao curso 

 

Nessa categoria constatou-se a satisfação pessoal e a profissional 

percebida pelos servidores após a conclusão do curso de Gestão Pública Municipal, 

o que agregou benefício e mudou na vida deste profissional, ao se tornar 

especialista. Desta forma, identificou-se que tanto na carreira profissional quanto na 

vida pessoal, como curriculum, somou muito. O entrevistado “B” destacou que foi 

com a conclusão do curso que ele tornou-se secretário de planejamento e de 

projetos do Município, enfatizou que utiliza os conhecimentos sobre planejamento, 

gestão orçamentária e demais áreas do orçamento público no dia a dia de seu 

trabalho, conforme segue: 

 

Sim, somou bastante, como falei antes, na época eu erra graduando em 
geografia bacharelado, ele somou bastante na carreira profissional, na 
questão curricular somou bastante,.e abriu mais um pouco a visão pra 
ver como e que conhecimento você tem que ter pra conseguir elaborar 
decisões, [...] num digo certas, mas coerentes com a realidade do 
município, [...] da real situação (grifos nossos) (Entrevistado “A”). 
 
Com certeza, graças ao término do curso hoje sou secretário de 
planejamento [...] a gente sabe que no serviço público você tem vários 
leques de sair daqui e talvez ir trabalhar com outro segmento né, e assim 
me sinto preparado, me sinto satisfeito, mais animado  em querer 
aprender mais, e querer desenvolver outro trabalho em outras áreas 
também da administração pública, (e no geral me sinto bem preparado e 
satisfeito, gostei muito do curso. (grifos nossos) (Entrevistado “B”). 

 

Assim, compactua-se com Chan, Yin e Lam (2010) ao inferir-se que a 

percepção de valor é um fenômeno de participação do cliente e, com a percepção 

dele englobando a sua participação (custo associado), haverá mais qualidade no 

resultado do produto ou do serviço (benefício percebido). Por outro lado, os 

entrevistados “C”, “H” e “I” afirmaram que não houve retorno financeiro nem tão 

pouco reconhecimento profissional, mas sim sentiram grandes mudanças na sua 

vida pessoal. Disseram ter agregado conhecimento, preparação e domínio de 

assuntos, com os quais antes nunca tinham tido contato, mesmo estando inseridos 

na administração pública, nem mesmo os entendiam, tão pouco sabiam da 

existência de determinados assuntos.  Ainda, manifestaram que melhorou a visão 
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deles  enquanto cidadãos e também como pessoas, conforme se constata nos 

fragmentos a seguir: 

 

A principio em questão de financeira não tive retorno ainda né, mas 
assim pra minha vida pessoal foi bastante interessante porque o que a 
gente aprende lá ninguém vai te tomar né, tem coisa que a gente aprendeu 
que usa hoje e eu gostei do curso, foi bem proveitoso (grifos nossos) 
(Entrevistado “C”). 
 
A satisfação que eu acho inclusive é ter mais conhecimento na questão da 
gestão pública né, e me sinto assim, mais preparada e eu acho que to bem 
melhor em questão de conhecimento que antes, então [...] Eu acho assim 
que é um conhecimento a mais, e agora eu posso participar de um concurso 
que exija especialização e então já agregou um conhecimento a mais pra 
pontuar né (Entrevistado “H”). 
 
Olha eu achei que totalmente válido, é eu achei e eu sinto que cresci 
realmente em termos de conhecimento e em termos de criticidade, sabe 
hoje eu vejo... tenho uma visão mais ampla, embora tenha muitos anos de 
experiência no setor público, mas essa especialização me abriu mais a 
visão sabe, é pra mim foi realmente muito válido sabe [...] eu me sinto mais 
preparado sabe, me sinto mais seguro, é me sinto capaz de atuar mais na 
comunidade, no setor público, na administração, realmente tenho,... Isso 
profissional. No âmbito profissional sabe assim, abriu outras possibilidades, 
só que mais no sentido assim da minha visão, enquanto cidadão, enquanto 
servidor público. (Entrevistado “I”). 
 

Em complemento, o curso objetiva a formação e a qualificação de servidores 

numa visão gerencial. De acordo com a CAPES os cursos na área da Administração 

Pública, referentes ao Programa Nacional de Formação em Administração Pública 

(PNAP), no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB): bacharelado 

em Administração Pública, especialização em Gestão Pública, especialização em 

Gestão Pública Municipal e especialização em Gestão de Saúde têm por objetivo a 

formação e a qualificação de pessoal de nível superior visando ao exercício de 

atividades gerenciais (CAPES, 2014). Para tanto, o entrevistado “J” reafirma que 

passou a ter uma visão gerencial no âmbito da gestão pública: 

 

Bom. Primeiro acho que conhecimento que a gente tira né, é uma coisa 
que ninguém tira da gente é o conhecimento né, e numa visão geral 
assim tipo, é uma pena que o tempo é meio corrido, uma pós ela é meio, é 
mais corrido e a gente não aprofundou tanto que o material era muito bom, 
aqueles livros lá muito bom o conteúdo né, se a gente tivesse mais tempo 
de aprofundar melhor, porque a gente passa meio rápido, mas ali tem 
bastante informação nossa conta tudo o que acontece dentro de uma 
gestão pública né (grifos nossos) (entrevistado “J”). 
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A Resolução nº 64-CEPE/UNICENTRO, de 26 de agosto de 2009, a qual 

aprova o curso de especialização em Gestão Pública Municipal, modalidade à 

distância, da UNICENTRO propõe os objetivos do curso:  

III- formar profissionais capacitados em gestão para auxiliar no 

gerenciamento da máquina administrativa da União, dos Estados e dos Municípios; 

IV- dar oportunidade a cidadãos, a Estados e às Prefeituras de todo o 

Brasil de se capacitarem para o exercício de uma administração pública profissional 

(CEPE/UNICENTRO, 2009). 

Nesse sentido, o fragmento do Entrevistado “K”, a seguir, confirma com 

evidência os objetivos III e IV do curso, propostos pela Resolução nº 64, pois 

menciona que a capacitação profissional proporcionou um avanço em sua carreira e 

o fez até buscar maior capacitação, bem como o mestrado profissional em 

Administração. Vejamos: 

 

Agregou um conhecimento mais amplo, mais aprofundado da gestão, 
da gestão pública que era algo assim que eu buscava e não conseguia 
encontrar em fins acadêmicos, só na prática, assim propiciou isso, 
propiciou em ser tutor, como crescimento profissional fui ser tutor depois de 
terminar, se não tivesse feito a especialização não conseguiria ser tutor, e 
após isso entrar no curso de mestrado que é a única pós que eu tenho 
e conhecendo o programa, sendo tutor, conhecendo os programas 
propiciou isso, então o crescimento profissional dali em diante foi 
muito grande, além da utilização no serviço, no trabalho público que foi o 
fator preponderante (grifos nossos) (Entrevistado “K”). 

 

O valor percebido pelo entrevistado “K” é bastante evidente, demonstra que 

o crescimento profissional dele avançou significativamente após a conclusão do 

curso em 2012, tendo em vista que possibilitou o seu ingresso na tutoria do curso de 

Gestão Pública Municipal, na segunda oferta do curso, no período de 2013 a 2015; 

reafirmou os seus conhecimentos na função de controlador interno do Município e 

ainda possibilitou o seu ingresso no curso de mestrado profissional em 

administração da UNICENTRO. Vale destacar que para este servidor egresso o 

curso foi totalmente satisfatório. 

Ainda, a percepção de valor conceituada por Zeithaml, Parasuraman e Berry 

(1990) de que atribuem a qualidade de serviços à convergência que existe entre as 

expectativas e as percepções dos clientes sobre um serviço experimentado. Para 
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eles, só é possível assegurar uma “boa qualidade” de serviço quando as percepções 

dos clientes suprem suas expectativas. 

Na categoria a seguir, serão destacados os argumentos que reforçam a 

percepção de valor na aplicação prática dos servidores no desempenho de suas 

funções. 

 

4.4.2 Percepção de Valor X Aplicação Prática 

 

Nessa categoria foram evidenciadas as maneiras de como se deu a 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso de especialização, 

enquanto servidor público. Nos fragmentos a seguir os entrevistados “B”, “G e “I” 

destacaram o seguinte: 

 

Hoje eu ocupo o cargo de Secretário de Planejamento e Projetos e te digo 
que esta pós me deu muita bagagem pra mim estar neste cargo que 
estou hoje né, a questão de tudo o que aprendi na pós mesmo estando 
no dia a dia do serviço público não sabia que tinha tanta coisa que eu 
deveria conhecer e acho que todos deveriam conhecer né, é eu tive 
noções de orçamento, de plano diretor, de questão de direito administrativo, 
de todas as matérias que fortaleceram muito meu curriculum e contribuirão 
muito pro meu trabalho hoje (grifos nossos) (Entrevistado “B”). 
 
Consegue, até na privada é bem diferente né, não concilia muito o que você 
aprende na faculdade com a prática. E aqui (pública) é a mesma coisa né, o 
que você aprende na teoria bate com a prática né [...] me preparou para 
exercer outras funções dentro da área pública e da um apanhado meio 
geral de tudo como funciona, não só da parte tributária digamos assim, 
mas outras... a gente aprendeu tudo lá, parte orçamentária, planejamento 
né,.. deu uma visão boa assim de tudo. (Entrevistado “G”). 
 
Eu digo assim, o desempenho profissional Josiani, ele tem muito a ver 
com o relacionamento pessoal da gente né, e a medida que você tem o 
conhecimento mais amplo, mais teórico as vezes das coisas você tem 
um relacionamento melhor com outras pessoas de níveis semelhantes 
entende, então profissionalmente também é importante, você se relaciona 
melhor com pessoas desse nível de conhecimento sabe, no meu dia a dia 
profissional, na minha atividade lá é extremamente simples então não 
se aplica, mas né, mas assim na convivência profissional com os 
colegas isso realmente foi positivo (grifos nossos) (Entrevistado “I”). 

 

Ao observar os fragmentos conclui-se que o curso de especialização teve 

valor significativo na prática, pois demonstraram que o conhecimento adquirido no 

curso os elevou profissionalmente, como é o caso dos entrevistados “B” e “G”, que 

exercem cargo de secretário municipal. Eles declararam que antes do curso não 

tinham a visão geral de como funciona a administração pública e após a conclusão 
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se sentem lisonjeados com a aplicação da teoria nas atividades. Já o Entrevistado “I” 

declara que não utiliza tanto o conhecimento adquirido, por exercer uma função 

simples, mas que consegue se relacionar melhor com os colegas profissionalmente. 

Por outro lado, Vieira, et al (2000), afirmam que ainda não há um corpo de 

conhecimento bem estabelecido sobre como as técnicas de administração da 

qualidade podem ser aplicadas ao setor público. Há necessidade de pesquisa 

empírica, especialmente sobre a natureza das mudanças nos princípios de 

qualidade, para que possam ser aplicados com sucesso ao setor público, bem como 

sobre a identificação de elementos que possam contribuir para o aperfeiçoamento 

do conceito de qualidade nas organizações públicas (FADEL, REGIS FILHO, 2009). 

Partindo dessa lente teórica, comprova-se nos fragmentos, a seguir, a não 

aplicação prática do conhecimento, contrariando a constatação dos entrevistados 

anteriores, conforme segue: 

 

Sim, a questão do planejamento foi muito interessante me ajudou 
muito, somou bastante a questão de conhecer a administração em si 
foi bem interessante, somou bastante [...] dentro do município não existe 
um plano de carreira que essa pós venha ajudar e até mesmo os 
superiores fizeram esse curso de pós graduação, mas não vi mudança 
nenhuma, na melhoria do funcionário, nesse ponto não houve 
alteração nenhuma [...] (grifos nossos) (Entrevistado “A”). 
 
[...] pro desempenho profissional não alterou em nada... acho que na 
verdade quem notou maior diferença nisso fui eu mesmo né, porque 
normalmente o superior ele [...] no caso da administração pública, 
infelizmente não tão muito preocupado se você melhorou ou piorou né, mas 
ele sabia sim que eu tava fazendo esse curso, mas a melhora que eu tive 
foi mais importante pra mim do que pra ele né,.. enquanto pessoa né e 
tanto como profissional (grifos nossos) (Entrevistado “E”). 
 
Eu utilizo pouco do conteúdo no dia a dia, porque o material e a teoria 
mais abrangente, mais distante da realidade que eu vivo, eu achei 
assim que não focou tanto o meu departamento, que é departamento de 
contabilidade, finanças, a parte contábil e financeira foi muito 
superficial, poderia ser mais explorada, isso no material né, achei que 
traz pouca informação de contabilidade e de finanças assim do município, 
era uma abrangência mais geral, mais teórica, acho assim que poderia ter 
sido um pouco mais prática [...] pra vida pessoal, É bom, é importante, 
porque quando a gente vai fazer um concurso você já tem noção de 
alguma matéria que você nunca viu e lá nesse curso teve a 
oportunidade de ver (grifos nossos) (Entrevistado “F”). 
 

Em contraponto ao que se observou anteriormente, o impasse é que a 

maioria dos servidores entrevistados exerce função e cargo de nível médio. Então 

parte-se do pressuposto de que a aplicação do conhecimento se dê muito mais na 

vida pessoal destes servidores do que na vida profissional. Fadel, Regis Filho 
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(2009), afirmam que há necessidade de pesquisa empírica, especialmente sobre a 

natureza das mudanças nos princípios de qualidade para que possam ser aplicados 

com sucesso ao setor público. Dessa maneira, abrem-se vieses de pesquisa a 

serem explorados neste mesmo contexto. 

Na categoria a seguir, destacam-se as vantagens e as desvantagens em 

relação à modalidade EaD na visão dos entrevistados, com base nas suas 

experiências pessoais. 

 

4.4.3: Satisfação X modalidade EaD: Vantagens e desvantagens  

 

Inicialmente essa Categoria apresenta as experiências dos egressos 

entrevistados em relação à modalidade à distância, se, na visão destes, houve 

vantagem ou desvantagem, em comparação à modalidade presencial, se facilitou o 

dia a dia de cada servidor público municipal o fato de o curso ter sido ofertado na 

modalidade EaD. 

Apesar de que alguns autores, como Vieira, Barbosa (2011, p. 3), 

considerarem que a “EaD não é algo novo”, foi perguntado aos entrevistados se eles 

já conheciam a modalidade à distância e qual era a visão deles em relação à 

modalidade antes de ingressarem no curso. Seguem os fragmentos de alguns 

entrevistados que não tinham experiência alguma na modalidade à distância: 

 

Então, [...] como foi minha primeira pós á distância, no começo eu 
tinha algumas dúvidas quanto a qualidade e tal, mas depois que [...] 
quando eu fiz esta pós procurei me aprimorar na gestão na área pública né 
e aprimorar meus conhecimentos e me senti muito realizado [...] (grifos 
nossos) (Entrevistado “B”). 
 
Eu nunca tinha feito um curso a distância né [...] então você pensa há 
vou fazer esse daqui porque acha que é mais fácil e que não vai se tão 
puxado igual ao presencial, mas só depois que você começa a fazer que 
vê que é não é bem assim né, [...] tem horas que ele é mais puxado do que 
o outro, do que o presencial (grifos nossos) (Entrevistado “C”). 
 
[...] Eu pensava que teria muito mais dificuldade sabe, imaginava uma 
dificuldade de aprendizado um pouco maior pelo fato de não ter um 
professor ali te cobrando, a cobrança vem a partir da gente mesmo, então 
foi um aprendizado pra mim, porque eu nunca tinha feito um curso nessa 
modalidade, então achei que era muito mais difícil, pelo fato de não ter 
alguém ali te insistindo você, te orientando, então quando a gente tinha 
dúvida alguma coisa a gente tinha que buscar orientação e essa orientação 
não era imediata né, podia demorar uma hora como podia demorar dias 
(grifos nossos) (Entrevistado “E”). 
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Não, nunca tive, foi à primeira experiência à distância [...] Quando você 
não conhece o sistema à distância você acha que é algo assim amador, 
que não tem interesse, não tem cobrança que simplesmente você vai, 
você paga quando que é pago, se inscreve e tem o diploma, e com a 
UNICENTRO você vê que é totalmente diferente, há toda uma base por 
trás, há toda uma cobrança, um cumprimento de carga horária, entregar 
relatório, entregar atividade, fazer prova que eu achei que não existia, pós 
graduação nesse caso tem a prova, me surpreendeu pela cobrança e pela 
ética e o compromisso (grifos nossos) (Entrevistado “K”). 
 

É visível a satisfação dos entrevistados “B”, “C”, “E” e “K”, em relação à 

modalidade. Foi a primeira experiência deles com a modalidade e não encontraram 

dificuldades de adaptação, demonstraram que a modalidade lhes proporcionou 

vantagens, pois se surpreenderam com a maneira com que o curso transcorreu, 

desde as cobranças e até a aplicação de provas, pois não imaginavam que teriam 

que fazer provas. Por se tratar da modalidade à distância esses entrevistados 

vieram com a visão de que seria “fácil”. Desse modo se confirmou a ética e o 

compromisso em relação ao curso e à instituição ofertante. 

Por outro lado, destaca-se que uma minoria de entrevistados já conhecia a 

modalidade e possuía alguma experiência, conforme fragmentos: 

 

Está já foi a terceira pós, são todas a distância na verdade, porque gestão 
do campo é totalmente a distância [...](grifos nossos) (Entrevistado “D”). 

 
[...] Eu já tinha experiência nessa área a distância, o técnico em 
contabilidade quando foi oferecido aqui no Candói era a distância pela 
Universidade Federal né, e outros cursos que fiz, fiz o curso de 
pedagogia também à distância (grifos nossos) (Entrevistado “G”). 
 
[...] já tinha experiência com a modalidade. [...] Seria [...] eu achei assim 
que ia ser bem mais dificultoso, em certa fase e também esperava no 
sentido assim, é [como que eu posso dizer] eu achei que fosse mais 
dificultoso no sentido de, pra gente a questão de locomoção, de acesso aos 
materiais e em questão de os materiais ter sido melhor elaborados que até 
no inicio a gente ficou sem apostila, tivemos que imprimir os livros, procurar 
os coordenadores pra nos ajudar né, então poderia ter sido um pouquinho 
melhor nessa parte (grifos nossos) (Entrevistado “H”). 
 
Já conhecia a modalidade [...] é o tipo do curso e..., sendo que o curso é 
dentro da área que eu trabalho e por esse motivo eu optei em fazer, [...] em 
fazer esse curso de especialização (grifos nossos) (Entrevistado “I”). 
 
[...] já conhecia a modalidade, minha especialização em Recursos 
Humanos foi à distância (grifos nossos) (Entrevistado “J”). 
 

A Figura 7, complementa as análises, feitas até aqui, em relação à 

modalidade EaD e evidencia que 64% dos entrevistados não tinham tido experiência 

alguma na modalidade à distância e 36% já conheciam a modalidade e sentiram 
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confiança em cursar, por diversos fatores, como o de favorecer a melhor 

administração do tempo e a acessibilidade, conforme segue: 

 
Figura 7: Entrevistados que possuíam experiência em EaD 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados coletados na pesquisa de campo (2015). 

 

Foi possível observar, que 36% (trinta e seis) por cento dos servidores 

entrevistados nunca tinham tido contato, nem faziam ideia de como era a 

modalidade à distância. Enquanto os outros 64% (sessenta e quatro) por cento já 

tinham tido uma ou mais experiências nessa modalidade e evidenciaram muitas 

vantagens, dentre elas: a flexibilidade de tempo, a autonomia de horários para 

estudo e principalmente o fato de não ter que se deslocar até uma unidade de 

ensino presencial. Nos trechos transcritos a seguir, os entrevistados “A”, “E”, “H” e “I” 

relatam as vantagens que o curso ofertado na modalidade à distância lhes 

proporcionou: 

 

Eu visualizo mais vantagens por que assim, eu quero estudar, então vou 
à frente do computador ou pego o livro impresso e vou estudar, [...] tanto faz 
se for numa segunda-feira ou num domingo, num sábado à noite ou de 
madrugada [...] a flexibilidade que foi muito interessante [...] e a 
flexibilidade deixa você a vontade pra estudar [...] (grifos nossos) 
(Entrevistado “A”). 
 
Eu acho bem tranquilo, e me adaptei nessa modalidade, e exatamente o 
que facilita, vamos dizer assim o ponto forte da modalidade à distância 
é que você faz o teu horário, você pode estudar de dia, pode estudar 
de noite, você pode estudar final de semana né, quem faz o teu tempo 
é o aluno né, não tem um horário imposto pra gente estudar... então 

36%

64%

não conheciam a modalidade

já conheciam a modalidade
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facilita por esse ponto, dificulta pela,.. que nem eu te falei,. Pela falta do 
professor ali em cima pra uma possível orientação, alguma coisa, mas não 
chega a ser um problema, porque o professor vai te orientar né, talvez não 
prontamente, mas ele vai te orientar, então eu acredito que o ponto forte 
seja esse (grifos nossos) (Entrevistado “E”).  
 
Eu avalio que tem ser perseverante, tem que ser determinado e 
disciplinado. É nada impede que você consiga aprender frequentando 
diariamente uma sala né, de aula, mas eu acredito assim que é válido 
porque o tempo que eu dediquei pra mim estudar virtualmente ou 
presencialmente, talvez presencialmente eu desperdiçaria bem mais tempo, 
assim eu pude otimizar melhor o meu tempo [...] Sim vantagens... e 
independente de ser virtual ou presencial o que vale é a determinação e a 
vontade de você querer adquirir um conhecimento, porque não importa se 
é a distância ou presencial se você ta com realmente com 
disponibilidade de tempo ou quer realmente aprender você busca o 
conhecimento (grifos nossos) (Entrevistado “H”). 
  
Há eu acho muito bom, facilita sabe, viabiliza pra que pessoas é... pra 
que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, é um caminho 
imagino sem volta sabe, mas é importante preza pela qualidade porque 
não basta você oferecer ensino a distância, mas sem o requisito 
qualidade e isso nesse curso que eu fiz pela Unicentro percebi que 
tem...até tenho vontade fazer outros sabe,  entende, tenho a intenção nesse 
ano próximo, de fazer mais uma especialização, mas vou procurar prestar 
atenção na qualidade. Se a Unicentro oferecer algum curso de meu 
interesse, pretendo fazer (grifos nossos) (Entrevistado “I”). 
 

As vantagens apontadas pelos fragmentos dos entrevistados “A”, “E”, “H” e 

“I”, remetem a situação em que aluno e professor se encontram em espaços físicos 

diferentes, mas que permitem absorver o conhecimento tendo a flexibilidade de 

acessá-lo em momentos diferentes. Tal constatação confirma os estudos de Ishida, 

Stefano e Andrade (2013, p. 5) em que a EaD “caracteriza-se basicamente pelo fato 

de que professor e alunos encontrarem-se em espaços geográficos distintos.” 

Em relação às desvantagens, o servidor entrevistado “H” elencou algumas e 

até sugeriu para outras ofertas de curso como forma de melhorar a sua formação e 

proporcionar melhor aprendizado, conforme segue a resposta do entrevistado “H”:  

 

Como desvantagens [...] eu acho assim interessante essa forma a distância, 
mas deveria de haver uma programação, embora sendo a distância a 
gente ter um dia com o professor pra gente realmente discutir né, de 
repente quase que uma revisão da matéria. Fica como recomendação 
pra próxima [...] em relação a expectativas... Eu acredito que sim, no sentido 
de ... talvez, no sentido assim de a expectativa é,.. de repente reprisar 
uma aula, ter pelo menos um dia pra gente... com o professor assim, 
independente de tutor, mas com o professor que deu a matéria, pra 
gente... um encontro presencial,  isso um encontro presencial pra 
gente, por que as vezes você faz um questionamento virtualmente ali e 
uma dúvida, as vezes até a questão da forma que você coloca o 
professor entende de uma outra forma e de repente acaba não 
esclarecendo, não esclarece tão necessário assim, então de repente 
tirasse um dia ai pra ter aquela matéria só pra gente ir lá e da uma... 
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presencialmente se torna mais rápido também, aproxima também o 
professor do aluno, sim, então de repente é muito bom (grifos nossos) 
(Entrevistado “H”). 

  

Nesse cenário, um dos grandes desafios é a compreensão de que a 

qualidade em serviços esteja atrelada ao conjunto de desafios no desenvolvimento 

do curso e não possa estar vinculada apenas aos aspectos da satisfação. Desta 

forma, Chan, Yin e Lam (2010) afirmam em seus estudos que a percepção de valor 

seja um fenômeno de participação do cliente, e, com a percepção dele englobando a 

sua participação (custo associado), haverá mais qualidade no resultado do produto 

ou do serviço (benefício percebido). 

Dito de outra forma, a participação do aluno, em perceber o benefício que o 

curso lhe trouxe, e a aplicação prática, do conhecimento adquirido, resultam na 

percepção de valor.  

De maneira geral, os resultados indicam que o valor percebido com a 

conclusão do curso de Gestão Pública Municipal foi muito mais de caráter pessoal 

do que no âmbito profissional, ainda que na área pública os caminhos ainda estejam 

sendo explorados. Para Vieira, et al (2000), ainda não há um corpo de conhecimento 

bem estabelecido sobre como as técnicas de administração da qualidade podem ser 

aplicadas ao setor público. Ainda, a percepção de valor pode ser avaliada por 

Cooper, et al (1998) como sendo as expectativas os padrões pelos quais a 

performance de um vendedor ou de um provedor de serviços será julgada. 

Sob este ponto de vista, é importante evidenciar que a satisfação e a 

percepção de valor trazem respostas e/ou manifestações a partir da compreensão 

da qualidade percebida entre o serviço prestado e o que lhe foi proposto no curso, 

ou seja, a partir da percepção de que é o aluno um elemento que integra o processo 

formativo e não os elementos tecnológicos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos dados, é possível concluir que o curso de Gestão 

Pública Municipal da UNICENTRO precisa repensar as suas práticas educativas de 

educação à distância no que se refere às questões administrativas do curso bem 

como à capacitação dos profissionais envolvidos na secretaria do PNAP; a dinâmica 

dos professores/conteudistas na forma de expor o conteúdo das disciplinas; a 

participação ativa do professor na relação aluno/professor; o atendimento no polo 

presencial por parte da secretaria para promover encontros presenciais que 

envolvam a participação assídua do aluno/tutor e aluno/professor.  

Nesse sentido, compreende-se que a educação à distância deve ir além da 

separação do aluno e do professor no espaço físico, pois a LDB, no Plano Nacional 

de Educação, refere-se a essa modalidade de ensino “como um meio auxiliar de 

indiscutível eficácia” para enfrentar “os déficits educativos e as desigualdades 

regionais”, partindo do pressuposto de que as diretrizes ou políticas de inserção na 

área pública precisam ser aprimoradas. Acredita-se que “o poder público incentivará 

o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino e de educação continuada” (BRASIL, 1996). 

Vale enfatizar que a proposta da Educação à distância, no contexto de 

gestão Pública Municipal, não deve ser vista como a responsável pela resolução dos 

problemas da administração pública e nem seria a proposta ideal. A 

responsabilidade atribuída a todos é de desenvolver ideias, opiniões, 

posicionamentos, reflexões e críticas que poderão constituir alternativas para o 

enfrentamento de problemas construídos pelas relações sociais e resultantes da 

atual conjuntura econômica e de atuar como um mecanismo que viabiliza o processo 

de formação e de capacitação do servidor público.  

Os resultados da pesquisa indicam a necessidade latente de um 

aprofundamento mais crítico sobre os aspectos da satisfação e da percepção de 

valor, o que demanda uma problematização mais sólida das dimensões Nuclear, 

Sistêmica e de Recurso, que demandam a cultura da qualidade em EaD. Para que 

isso ocorra, os três pilares básicos, denominados tutoria, material didático e 

avaliação, que resultam na qualidade em EaD, devem estar alinhados. Dessa 
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maneira a avaliação pós-formação é fundamental para identificar a percepção do 

valor agregado. 

Neste estudo, os servidores públicos municipais egressos do curso de GPM 

relataram que as maiores dificuldades foram as do processo de inserção ao curso, 

ou seja, as questões voltadas à área administrativa do curso, bem como as voltadas 

à documentação e à organização por parte da secretaria do PNAP. Houve ainda 

algumas dificuldades de relacionamento com o polo de apoio presencial, de atraso 

na entrega de material didático, de informações distorcidas, de despreparo da 

coordenação do polo e do tutor presencial. 

Chamaram a atenção na pesquisa as incidências do conhecimento, 

adquirido no curso, sobre as experiências advindas de muitos anos de atuação no 

serviço público. Sentiram-se mais satisfeitos no aspecto pessoal do que no 

profissional. Todavia, os entrevistados concordaram que estão inseridos em funções 

e cargos onde não se utilizam, em seu dia a dia, todos os conhecimentos adquiridos 

no curso. 

É importante ressaltar que, embora esta pesquisa tenha sido desenvolvida 

na modalidade de Estudo de Caso, em nenhum momento foram realizadas 

generalizações a outros Municípios, mas acredita-se que a formação dos servidores 

públicos municipais egressos dos cursos de GPM influenciam em grande parte as 

ações e práticas de gestão pública de outros Municípios da microrregião.  

Os resultados sugerem que o Município estudado não reconheceu a 

importância da formação de seus servidores, especificamente na área pública 

municipal, pois os entrevistados demonstraram que não houve aumento salarial nem 

tão pouco foram promovidos a exercer uma função melhor após a conclusão do 

curso. Assim, é necessário deixar de lado paradigmas, concepções fragmentadas e 

visão utilitarista, migrando para um processo de mudança em que há a 

complexidade das questões voltadas à gestão pública municipal. 

O que se constatou é que os servidores pesquisados, apesar de estarem 

inseridos na área pública, apresentam, em sua maioria, um viés desconcertante em 

relação ao pressuposto de que há a necessidade de se investir em conhecimento 

para preparar os gestores para que estes possam gerenciar instituições públicas de 

forma a proporcionar melhorias contínuas no serviço público. Entretanto percebeu-

se que a busca e o interesse pela especialização foi por inciativa própria e indicação 

de colegas, visando agregar conhecimento, qualificação profissional e a busca de 
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novas oportunidades de trabalho. Dessa maneira, observou-se também que não 

houve incentivos por parte de seus superiores nem ao menos os valorizaram por 

acrescentarem a especialização à sua formação profissional.  

Entretanto, acredita-se que seja necessário que o Município desenvolva 

antes o Plano de Carreira para incentivar os servidores a buscarem a atualização 

constante e assim sentirem-se motivados com algum reconhecimento por meio do 

Plano de Cargos e Salários sobre o qual, até o momento da conclusão da pesquisa, 

o Município não possuía nem proposta aprovada. 

Nesse sentido, o curso de GPM, por meio da pesquisa realizada, obteve em 

seu processo avaliativo pós-formação um parâmetro, a partir dos servidores públicos 

do Município pesquisado, para subsidiar outras pesquisas mais aprofundadas, no 

sentido de abranger outros Municípios, e ter uma visão sobre os padrões de 

qualidade que o mesmo oferece. Até esta proposição, não havia ainda sido realizada 

uma avaliação referente à percepção de valor e à satisfação por parte dos alunos 

que cursaram o curso de GPM (2010 a 2015), na modalidade à distância do 

PNAP/UNICENTRO, vinculada ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Como limitação deste estudo aponta-se o fato de ser contextualizado em 

âmbito municipal, trazendo resultado apenas no contexto no qual o Município se 

situa. Por isso, adota-se, como posicionamento, que estudos relacionados à 

percepção de valor e à satisfação profissional devam ser ampliados, discutidos, 

rediscutidos e replicados em outras repartições públicas, como comparativo a este 

estudo, visando contribuir com o planejamento estratégico do curso, por meio da 

qualidade dos serviços prestados por profissionais da área pública.  
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APÊNDICE “A” 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

 

Público: Servidores Públicos do Município de Candói Egressos do curso de 

Gestão Pública Municipal.  

Breve apresentação da entrevistadora e dos objetivos da pesquisa bem como da 

escolha da amostra como objeto de estudo. A entrevista será gravada. 

 

Caracterização do respondente 

Nome, Sexo (não perguntar): ( ) F ( ) M 

Idade, Formação acadêmica/profissional. 

Cargo que ocupa, Função que exerce, Departamento ou Setor que atua, E-mail, 

Telefone de contato. 

Equipe composta por quantas pessoas, sob sua supervisão direta. 

Há quanto tempo atua como servidor público, quanto tempo no cargo/função que 

exerce. 

Fale um pouco sobre sua história na repartição pública. 

 

Eixo I – Antes de ingressar no curso de especialização “Gestão Pública 

Municipal” 

Categoria 1: Pré-inserção ao curso 

 

1) Como ficou sabendo do curso “Gestão Pública Municipal”? O que fez você 

despertar interesse em inscrever-se no curso? Recebeu indicação de 

alguém? 

2) Você já conhecia o Programa Nacional de Administração Pública (PNAP)? 

Procurou buscar informações sobre o curso junto à Instituição ofertante? 

3) Como foi o processo de inscrição/seleção e matrícula/documentação para o 

ingresso no curso? 

4) Qual era sua visão do curso antes de ingressar? Quais eram suas 

expectativas em relação ao curso e a modalidade?  
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Eixo II – Durante o andamento do curso de especialização “Gestão Pública 

Municipal” 

Categoria 2: Atendimento  

 

1) Como era o atendimento no polo presencial? A secretaria, o tutor presencial, 

técnicos de laboratórios? 

2)  Descreva o atendimento virtual, avaliação geral sobre atendimento.  

3) Sobre esclarecimento de dúvidas ou problemas dos alunos, como era o 

retorno? Alguma vez ficou sem retorno ou solução? Você costumava 

encaminhar dúvidas diretamente ao tutor presencial, ao tutor à distância, 

professor da disciplina ou à coordenação de curso?  

4)  Como era o contato com os professores das disciplinas? E com os tutores 

(tanto presencial como à distância)? 

5) Como era seu atendimento individualizado no polo? Sempre que procurou 

ajuda foi bem recepcionado? Houve pontualidade do agendamento?  

6) Como era feito este tipo de atendimento individual no Polo de Apoio 

Presencial? E do atendimento coletivo, em dia de prova ou de atividade 

presencial? 

 

Categoria 3: Material Didático EaD 

 

1) Fale sobre o ingresso no curso... web aulas, o sistema Moodle enquanto 

Plataforma de acesso, disponibilidades, instalações físicas no Polo, estrutura, 

encontros presenciais?  

2) Falando um pouco sobre as disciplinas ofertadas, relate como eram feitas as 

atividades no sistema Moodle? Os prazos de abertura e fechamento das 

atividades eram respeitados? 

3) Descreva como eram as provas presenciais? 

4) Como eram conduzidos os fóruns de discussão? Os tutores e professores 

interagiam?  
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Categoria 4: Processo de Educação Formativa em EaD: aspectos positivos e 

negativos  

 

1) O tutor presencial promovia encontros para revisão de conteúdo ou grupos de 

estudo no Polo? Como eram feitos estes encontros? Como eram conduzidos, 

obtiveram bons resultados? 

2) Sobre os feedbacks das atividades apresentados pelos tutores à distância 

eram produtivos, como você avalia? 

3)  Como você descreveria a preparação dos tutores (presencial e à distância) à 

frente do curso? E dos professores na elaboração de cada disciplina? 

 

Eixo III – Após a conclusão do curso de especialização “Gestão Pública 

Municipal”  

Categoria 5: Satisfação x Percepção de Valor  

 

1) Como foi a conclusão do curso para você? Quais as suas percepções em 

relação à satisfação em ter concluído o curso? O que o curso agregou para 

sua vida pessoal? E profissionalmente? No seu dia a dia, melhorou seu 

desempenho na instituição em que você trabalha? 

2) O conhecimento adquirido no curso está diretamente ligado à função que 

você exerce? Seus superiores identificaram mudanças após a conclusão do 

curso? 

3) Como você avalia a modalidade à distância após a conclusão do curso? 

Descreva as vantagens e as desvantagens que você observa na modalidade 

EaD? 

4) Você indicaria o curso “Gestão Pública Municipal” na modalidade à distância 

para seus colegas? Por quê?  

5)  O curso atendeu às suas expectativas? Se sente satisfeito com o término do 

curso?  
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APÊNDICE “B” 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARESCIDO – TECLE 

 

Prezado(a) Colaborador (a), 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Satisfação e a 

Percepção de Valor: Um Estudo de Caso com os Servidores Públicos do Município 

de Candói”, sob a responsabilidade de Josiani Aparecida Karpinski, que irá 

investigar sob a perspectiva dos servidores públicos do Município de Candói 

egressos do curso de Gestão Pública Municipal ofertado no polo de Palmital, se 

houve melhorias a partir desta formação específica na área.  

Assim, a escolha do tema desta pesquisa justifica-se pela observação em 

contexto, enquanto tutora do curso de especialização Gestão Pública Municipal e 

servidora pública municipal refere-se ao comportamento e o discurso insatisfatório 

dos servidores públicos municipais. Além disso, adota-se como posicionamento que 

a realização de pesquisas, que envolvam a satisfação e a percepção de valor na 

modalidade à distância, contribuirá para desmistificar a “imagem negativa” que este 

formato de educação traz por meio de avaliações realizadas no senso-comum sem 

dados empírico-práticos concretos. 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 1.348.150/CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Data da relatoria: 02/12/2015. 

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você deverá 

participar da entrevista que contêm perguntas abertas e direcionadas ao tema 

pesquisado e diretas referentes a seus dados pessoais, condições de moradia e a 

respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de 

não querer participar e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado o(a) os(as) entrevista(s) sem nenhum prejuízo para você. 



97 

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: No questionário utilizado para realização da 

pesquisa o servidor poderá sentir-se constrangido perante as questões. A pesquisa 

apresenta um risco mínimo, que será reduzido com o cancelamento da pesquisa. Se 

precisar de tratamento por se sentir prejudicado por causa da pesquisa ou sofrer 

algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador se responsabilizara pela 

assistência integral, imediata e gratuita, encaminhando o servidor para um serviço 

de saúde para atendimento especializado. 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo e a necessidade 

preeminente de uma avaliação perceptiva de valor após finalização deste curso. 

Pesquisas nesta perspectiva podem contribuir como um meio de aperfeiçoamento 

para todos os agentes envolvidos no processo. Parte-se da concepção de que a 

realização de estudos científicos em EaD, que englobem a satisfação do público que 

fez parte deste processo educativo, podem servir como fator motivador a outros 

servidores públicos na escolha deste curso em seleções futuras. 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr.(a) nos fornecer ou 

que sejam conseguidas pelo instrumento de pesquisa serão utilizadas somente para 

esta pesquisa. Seus(suas) respostas, dados pessoais, ficarão em segredo e o seu 

nome não aparecerá em lugar algum dos (as) questionários nem quando os 

resultados forem apresentados. 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável e/ou o Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO. 

Nome do pesquisador responsável: Josiani Aparecida Karpinski 

Endereço: Avenida 15 de Novembro, 1761 

Telefone para contato: (42) 3638-8025 

Horário de atendimento: 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min 

de segunda a sexta feira. 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO – COMEP 

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli 

Telefone: (42) 3629-8177 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira. 
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7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido 

que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você. 

 

=========================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o Sr.(a) 

______________________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade __________________, declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que 

foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

em participar voluntariamente desta pesquisa. 

E, por estar de acordo, assino o presente termo. 

 

Guarapuava, ______ de ____________________ de ______. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO – COMEP 
Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Campus CEDETEG 
Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli/CEP: 85040-

080 –Guarapuava/PR 
Bloco de Departamentos da Área da Saúde /Telefone: (42) 3629-8177 
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APÊNDICE “C” 

 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA – PREFEITURA DE CANDÓI 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO  

CENTRO OESTE - UNICENTRO 

 

APÊNDICE “D” 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: SATISFAÇÃO E A PERCEPÇÃO DE VALOR: UM ESTUDO DE CASO COM 

OS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CANDÓI 
 
Pesquisador: JULIANE SACHSER ANGNES 
 
Versão1 

CAAE: 51335815.5.0000.0106 
 
Instituição Proponente: Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO 
 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 1.348.150 
 
Apresentação do Projeto: 
 
Trata-se da apreciação do projeto de pesquisa intitulado SATISFAÇÃO E A PERCEPÇÃO DE 

VALOR: UM ESTUDO DE CASO COM OS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CANDÓI, 

de interesse e responsabilidade do(a) proponente JULIANE SACHSER ANGNES, 

 
A pesquisa será realizada no Município de Candói. Serão convidados todos os servidores públicos 

egressos do curso de GPM, ou seja, servidores atuantes em várias áreas do serviço público 

municipal.O instrumento de pesquisa será de abordagem qualitativa e será dividido em três Eixos e 

cada eixo subdividido em categorias de análise. O Primeiro Eixo trata-se do período antes do servidor 

ingressar no curso, além dos dados pessoais e socioeconômicos. O segundo Eixo, trata-se do 

período durante o curso e o Terceiro Eixo, a satisfação e apercepção de valor após a conclusão do 

curso. 
 
A coleta de dados será realizada na unidade que o servidor esta lotado, durante o turno de trabalho, 

em local reservado apenas com a presença do pesquisador, com agendamento prévio com a chefia 

dos departamentos e/ou com a devida autorização do Secretário de Administração de acordo com a 

disponibilidade e aceitação do servidor. 

 

 

 

 

Endereço: Rua Simeão Camargo Varella de Sá, 03 - Campus CEDETEG - (ao lado do Departamento de Nutrição)  
Bairro:  Vila Carli CEP: 85.040-080 
UF: PR Município: GUARAPUAVA  

Telefone: (42)3629-8177 Fax:  (42)3629-8100 E-mail:  comep_unicentro@yahoo.com.br
Página 01 de  05 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO  

CENTRO OESTE - UNICENTRO 
 
 
Continuação do Parecer: 1.348.150 
 
 
Objetivo da Pesquisa: 
 
Geral: Compreender a percepção de valor e satisfação profissional dos servidores públicos do município de 

Candói egressos do curso de especialização em Gestão Pública Municipal na modalidade EaD. 

 
Específicos: 
 
Caracterizar o perfil dos servidores públicos do Município de Candói que concluíram o curso de Gestão 

Pública Municipal no período de 2010 a 2015. 
 
Descrever o significado atribuído por estes servidores no que se refere a formação recebida durante o curso 

e o desempenho profissional atingidos após o término deste. 
 
Investigar a partir da ótica dos servidores públicos pesquisados se houve de fato um aprimoramento 

profissional após o término do curso. 

 
 
 
 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Riscos: Atendendo a resolução os riscos e desconfortos que poderão ocorrer durante a realização da 

pesquisa é o constrangimento do servidor perante as questões, sendo um risco mínimo, que será reduzido 

com o cancelamento da pesquisa. Se for necessário tratamento por se sentir prejudicado por causa da 

pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, o pesquisador se responsabilizará totalmente pela 

assistência integral, imediata e gratuita encaminhando o servidor para um serviço de saúde para 

atendimento especializado. 

 
Benefícios: Os benefícios esperados com o estudo é a necessidade preeminente de uma avaliação 

perceptiva de valor após finalização deste curso. Pesquisas nesta perspectiva podem contribuir como um 

meio de aperfeiçoamento para todos os agentes envolvidos no processo. Parte-se da concepção que a 

realização de estudos científicos em EaD que englobem a satisfação do público que fez parte deste processo 

educativo, podem servir como fator motivador a outros servidores públicos na escolha deste curso em 

seleções futuras. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
A pesquisa será realizada com 12 servidores municipais 

sendo: Critério de Inclusão: 
 
Somente servidores públicos do Município de Candói-Pr egressos do curso de especialização 

 
Endereço: Rua Simeão Camargo Varella de Sá, 03 - Campus CEDETEG - (ao lado do Departamento de Nutrição)  
Bairro:  Vila Carli CEP: 85.040-080 
UF: PR Município: GUARAPUAVA  

Telefone: (42)3629-8177 Fax:  (42)3629-8100 E-mail:  comep_unicentro@yahoo.com.br

 
Página 02 de  05 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO  

CENTRO OESTE - UNICENTRO 
 
 
Continuação do Parecer: 1.348.150 
 
 
Gestão Pública Municipal do PNAP/UNICENTRO, na modalidade à 

distância. Critério de Exclusão: 
 
Demais alunos egressos do curso que não são servidores públicos do Município de Candói-PR 
 
Apresenta orçamento de R$ 509,15, que será financiado pelos próprios pesquisadores, com coleta de 

dados prevista para o período entre 05/12/2015 à 30/12/2015. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
1) Folha de rosto: Assinada pelo pesquisador responsável e assinada e carimbada pelo coordenador do 

programa de mestrado profissional em administração da UNICENTRO.  

 
2) Carta de anuência: Autorização da prefeitura do município de Candói, assinada e carimbada pelo 

secretário municipal de administração.  

 
3) TCLE: Adequado  
 
 
4) Cronograma: Adequado  
 
 
5) Projeto de pesquisa completo: Anexado adequadamente  
 
 
6) Instrumento para coleta dos dados: Anexado separadamente adequadamente  
 
 
7) Orçamento: Adequado.  
 
 
8) Termo de assentimento direcionado à criança/adolescente ou incapaz: não se aplica.  
 
Recomendações: 
 
Ressalta-se que segundo a Resolução 466/2012: 
 
XI – DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL - f) manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob 

sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
PARECER APROVADO: a presente pesquisa está em conformidade com a Resolução 466/2012. 
 
 
A vigência da pesquisa é de: 05/12/2015 à 30/03/2016. 
 
 
 

 
Endereço: Rua Simeão Camargo Varella de Sá, 03 - Campus CEDETEG - (ao lado do Departamento de Nutrição)  
Bairro:  Vila Carli CEP: 85.040-080 
UF: PR Município: GUARAPUAVA  

Telefone: (42)3629-8177 Fax:  (42)3629-8100 E-mail:  comep_unicentro@yahoo.com.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO  

CENTRO OESTE - UNICENTRO 
 
 
Continuação do Parecer: 1.348.150 
 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
PROJETO APROVADO. 
 
Em atendimento à Resolução 466/2012 CNS-MS, deverá ser encaminhado ao CEP o relatório parcial assim 

que tenha transcorrido um ano da pesquisa e final em até trinta dias após o término da Pesquisa. 
 
Qualquer alteração no projeto deverá ser encaminhada para análise deste comitê. 
 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
     

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 25/11/2015  Aceito 
do Projeto ROJETO_621144.pdf 12:52:07   

Projeto Detalhado / PROJETO.docx 25/11/2015 JULIANE SACHSER Aceito 
Brochura  12:51:34 ANGNES  
Investigador     

Outros SCAN0001.JPG 16/11/2015 JULIANE SACHSER Aceito 
  12:43:55 ANGNES  

Folha de Rosto FolhaDeRosto.pdf 16/11/2015 JULIANE SACHSER Aceito 
  12:42:22 ANGNES  

Outros Lattesj.pdf 09/11/2015 JULIANE SACHSER Aceito 
  13:48:53 ANGNES  

Outros LATTES.pdf 09/11/2015 JULIANE SACHSER Aceito 
  13:43:57 ANGNES  

Outros INSTRUMENTO.docx 08/11/2015 JULIANE SACHSER Aceito 
  23:25:23 ANGNES  

Outros TERMO.docx 08/11/2015 JULIANE SACHSER Aceito 
  23:13:15 ANGNES  

TCLE / Termos de TECLE.docx 08/11/2015 JULIANE SACHSER Aceito 
Assentimento /  23:06:37 ANGNES  

Justificativa de     
Ausência     

 
Situação do Parecer: Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endereço: Rua Simeão Camargo Varella de Sá, 03 - Campus CEDETEG - (ao lado do Departamento de Nutrição)  
Bairro:  Vila Carli CEP: 85.040-080 
UF: PR Município: GUARAPUAVA  

Telefone: (42)3629-8177 Fax:  (42)3629-8100 E-mail:  comep_unicentro@yahoo.com.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO  

CENTRO OESTE - UNICENTRO 
 
 
Continuação do Parecer: 1.348.150 
 

 

 
GUARAPUAVA, 02 de Dezembro de 2015 

 

 
Assinado por: 

Tatiane Baratieri 
(Coordenador) 
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