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RESUMO 
Algumas das dificuldades dos gestores em Educação a Distância 
estão na execução do planejamento e gerenciamento das 
informações dos diversos processos que envolvem essa 
modalidade de ensino. Além disso, há necessidade em fazer com 
que os prazos sejam devidamente cumpridos e esta complexidade 
de processos envolve vários atores. A relação com os atores e 
processos deve ser estabelecida de forma que os resultados sejam 
alcançados. Diante disso, este trabalho visa divulgar o 
desenvolvimento de uma proposta para o gerenciamento dos 
processos que envolvam atividades relacionadas na gestão em 
EAD executadas no Instituto Federal de Santa Catarina. Como 
muitos dos processos são comuns para aqueles que promovem a 
EAD, considera-se que esta proposta possa contribuir 
efetivamente para a ampliação dos recursos para esta modalidade 
de ensino. 
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1. INTRODUÇÃO 
A Educação a Distância (EAD) vem sendo adotado em mais de 80 
países, nos cinco continentes, e em todos os níveis de ensino, 
atendendo a milhões de estudantes (Nunes, 1993). A EAD tem 
sido usada desde treinamento e aperfeiçoamento de professores 
em serviço a programas de ensino para jovens e adultos em 
diversas áreas envolvendo iniciativa privada e governamental. O 
momento da EAD é crescente, bem como o número de instituições 
e empresas que desenvolvem programas de cursos profissionais e 
treinamento através dessa modalidade de educação. 

Quartiero (2007) ressalta que “Na Educação a Distância, as 
estratégias e os meios de comunicação, como a correspondência 
por correio postal e eletrônico, o telefone, o fax, os ambientes 
virtuais de aprendizagem, a videoconferência e a teleconferência 
são utilizados de forma a proporcionar a comunicação 

bidirecional entre o estudante e o seu professor ou a instituição 
educativa a qual está vinculado. É necessária essa via de mão 
dupla para que se estabeleça uma comunicação contínua entre 
esses sujeitos e não só nos encontros presenciais.”  

E complementa: “Pelas suas características, a EAD, ao prescindir 
do professor como única fonte de experiência educativa, não ficar  
 
confinada ao ambiente de uma sala de aula e ao permitir ao aluno 
organizar o seu aprendizado, apresenta-se como uma alternativa 
aos problemas da educação convencional em um país de 
dimensões continentais como o Brasil”. 

A EAD está profundamente relacionada aos meios de 
comunicação de massa pela sua característica de apresentar-se 
como democrática, ao proporcionar o acesso ao conhecimento a 
pessoas geograficamente distantes ou com outro impedimento 
para frequentar a escola presencial. A partir dessa característica, 
os meios de comunicação de massa são considerados recursos 
inestimáveis para o trabalho educativo a distância. Aretio (1987) 
complementa, ao analisar as potencialidades das novas 
tecnologias de informação e de comunicação: “Embora nem 
sempre disponível, mas pela sua característica de meio de 
transporte de informação versátil e muito veloz, o computador, 
conectado à rede Internet, apresenta-se hoje como um dos meios 
mais eficientes para se fazer Educação à Distância.”  

Entretanto, devemos ressaltar a necessidade de organização, 
planejamento, execução e controle de todas as atividades 
envolvidas. Diante disso, o papel do gestor caracteriza-se pelo 
planejamento e execução de todas estas atividades integrado-as 
entre si e entre várias pessoas. 

Para a gestão dos processos em EAD busca-se, baseado no 
modelo estabelecido pela Instituição, a definição do que poderá 
ser viabilizado através de técnicas e/ou recursos computacionais.  
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Esta poderá ser uma considerável contribuição para a qualificação 
dos processos que envolvem a EAD. 

Muito se discute sobre a concepção ou resultados em EAD. É 
fato, também, que os processos estão constantemente em 
evolução. A partir daí, como acontece a integração entre todas 
estas atividades? Como funcionam? Como são/podem ser 
controladas? Qual a metodologia/estratégia para articulação dos 
processos envolvidos?  

Cabe ao gestor, o devido encaminhamento dos objetivos com o 
esforço e comprometimento das pessoas envolvidas. 

Com isso, a divisão deste trabalho observa a seguinte proposta: 
Na seção 2, é apresentado o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), que é o ambiente 
onde o trabalho proposto será realizado e o histórico da Educação 
a Distância (EAD) dentro do IFSC. Na seção 3, é feita a 
apresentação da situação atual da EAD no contexto do IFSC. Na 
seção 4, é descrito detalhadamente o objetivo principal deste 
trabalho que é o gerenciamento dos processos pertinentes às 
atividades para a gestão da EAD.   Na seção 5, é feita uma revisão 
sobre aperfeiçoamento de processo.  Na seção 6, é apresentado os 
resultados da revisão sobre a abordagem Goal-Question-Metric 
(GQM) e o planejamento do aperfeiçoamento dos processos de 
EAD no IFSC seguindo esta abordagem. Por fim, na seção 7, são 
tecidas as conclusões sobre o trabalho e as considerações finais. 
As referências bibliográficas estão documentadas na seção 8. 

 

2. O INSTITUTO FEDERAL DE SANTA 
CATARINA E A EAD 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (IFSC) é uma instituição pública federal vinculada ao 
Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). Tem sede e foro 
em Florianópolis, com autonomia administrativa, patrimonial, 
financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

A finalidade do IFSC é formar e qualificar profissionais no âmbito 
da educação profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem 
como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento 
tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita 
articulação com os setores produtivos e a sociedade, 
especialmente de abrangência local e regional, oferecendo 
mecanismos para a educação continuada. 

Para garantir a seus alunos uma formação profissional que esteja 
em sintonia constante com as transformações e avanços 
tecnológicos é realizada uma avaliação periódica de seus cursos e 
a criação e implantação de outros que venham ao encontro das 
necessidades emanadas do próprio mundo do trabalho. 

O IFSC é referência para o estado de Santa Catarina em qualidade 
na educação tecnológica e vêm realizando um trabalho sistemático 
nas várias modalidades de ensino e no desenvolvimento de novas 
tecnologias educacionais. Os trabalhos desenvolvidos por seus 
professores estão voltados para pesquisa e desenvolvimento de 
novas metodologias de ensino e aperfeiçoamento contínuo do 
processo ensino-aprendizagem.  

Em 2007, após 98 anos de sua criação, o IFSC passa a participar - 
conveniado com Ministério da Educação e Cultura (MEC) - de 
programas na modalidade em EAD, inicialmente com a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) com cursos superiores de 
tecnologia. E em 2008, do programa Escola Técnica Aberta do 
Brasil (e-Tec Brasil) com cursos técnicos. Neste ano, cursos de 
especialização já fazem parte dos cursos na modalidade a 
distância pelo sistema UAB ofertados pelo IFSC. 

A proposta pedagógica que compõem um curso de educação a 
distância no IFSC segue a seguinte composição: 

- Pólo de apóio presencial: local onde o aluno terá acesso local a 
biblioteca, laboratório de informática com toda infra-estrutura de 
tecnologia de informação e comunicação e de onde poderá acessar 
os módulos do curso via internet através de um ambiente virtual 
de aprendizagem e participar da videoconferência. O pólo 
presencial está composto por um coordenador local, tutor 
presencial e um técnico em informática. 

- Equipe de tutores presenciais: são professores que, nos pólos, 
acompanham e orientam os alunos no desenvolvimento de suas 
atividades, motivando e auxiliando o aluno no processo de 
aquisição de autonomia no seu processo educacional. 

- Equipe de tutores a distância: são professores que orientam os 
alunos em suas dúvidas, de forma individual, estimulando-os na 
formação de grupos de estudo, incentivando-os para a autonomia, 
orientando quanto ao uso do material e bibliografia, 
comunicando-se permanentemente com o pólo de apoio 
presencial, dentre outros. 

- Professor: responsável pela organização didático-pedagógica do 
conteúdo e sua unidade curricular, responsável pela elaboração do 
material de estudo, orientador do aluno no desenvolvimento de 
sua unidade curricular, orientador da equipe de tutoria, 
responsável pelo desenvolvimento integral da sua unidade 
curricular, responsável pela avaliação das atividades 
desenvolvidas pelos alunos, dentre outras.  

O aluno recebe material impresso referente a cada unidade 
curricular e utiliza um ambiente virtual de ensino e aprendizagem 
que compõem a plataforma de comunicação que permite o acesso 
dele, do professor e de tutores, às informações em locais e 
horários mais convenientes, com exceção de uma prova presencial 
que é realizada ao final de cada unidade.  

Esta ferramenta – o ambiente virtual de ensino-aprendizagem - 
baseia-se no uso de um computador via internet e através dela o 
aluno tem acesso a todas as atividades programadas para uma 
determinada unidade curricular, com exceção de uma prova 
presencial que é realizada ao final de cada unidade. Além disso, o 
ambiente contará com as seguintes ferramentas de comunicação: 
assíncronas – correio eletrônico, lista de discussão, fórum de 
discussão, e síncronas – chat. 

Outra atividade que valoriza o modelo em EAD estabelecido no 
IFSC é a atividade presencial que acontece uma vez por semana 
onde o professor expõe o conteúdo para os alunos nos polos de 
apoio presencial.  

Quartiero (2007), professora do IFSC, ao escrever seu livro, 
comenta: “Na Educação a Distância, o distanciamento em tempo e 
espaço entre as atividades de ensino e as atividades de 
aprendizagem, o que na prática se traduz na separação professor-
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aluno, pode ser amenizada com momentos presenciais, em que há 
interação do grupo entre si e do professor e/ou tutor com os 
estudantes. Nesses momentos, são realizadas diversas atividades e 
as provas individuais... Nos encontros presenciais e nas atividades 
a distância, o professor da disciplina e/ou tutor atua como 
mediador da aprendizagem, ao incentivar e auxiliar os estudantes 
para superarem suas dificuldades e prosseguirem seus estudos.”  

Conforme pode ser observado, a estrutura do modelo utilizada é 
composta pelo uso de ferramentas de informação e comunicação. 
E estas devem estar corretamente viabilizadas para não 
comprometer a continuidade e o êxito do processo. 

Além disso, cabe ressaltar a necessidade e participação de outros 
integrantes dessa equipe multidisciplinar ou pessoal de apoio para 
as mais diversas atividades e o que variar para cada instituição.  

Neste contexto e com a perspectiva de ampliação de turmas e 
cursos ofertados pelo IFSC na modalidade a distância, a 
implementação de uma ferramenta de apoio aos processos e 
controle no andamento das atividades, vem se mostrando 
imprescindível para o aperfeiçoamento da agilidade e 
confiabilidade de todo o processo. 

 

3. SITUAÇÃO ATUAL 
Atualmente, uma das questões mais pertinente e problemática na 
execução das atividades relacionadas à gestão de EAD é o 
cumprimento dos prazos estabelecidos. Além disso, e por 
envolver vários atores, estes prazos, eventualmente, não são 
cumpridos. 

Consequentemente, com o não cumprimento dos prazos 
estabelecidos – e, além disso, havendo descuido por parte do 
gestor ou pessoa responsável por determinada atividade durante o 
processo – inevitavelmente, a previsão de conclusão de uma tarefa 
fica comprometida. 

Outra questão relevante são as informações objetos de produção 
nestas atividades que também merecem atenção.  Os 
arquivos/informações entre os atores são geralmente transferidos 
através de e-mail. Desta forma, perde-se o processo evolutivo de 
construção desse arquivo/informação e, além disso, há o risco de 
gerar informações inconsistentes. É importante considerar que a 
maior parte dos processos ocorre concorrentemente. 

Nos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 
Distância (SEED/MEC, 2007) ressalta que “Embora a modalidade 
a distância possua características, linguagem e formato próprios, 
exigindo administração, desenho, lógica, acompanhamento, 
avaliação, recursos técnicos, tecnológicos, de infra-estrutura e 
pedagógicos condizentes, essas características só ganham 
relevância no contexto de uma discussão política e pedagógica da 
ação educativa.” 

Ainda sobre os Referenciais: “Os recursos humanos devem 
configurar uma equipe multidisciplinar com funções de 
planejamento, implementação e gestão dos cursos a distância, 
onde três categorias profissionais, que devem estar em constante 
qualificação, são essenciais para uma oferta de qualidade: 
docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo.” (SEED/MEC, 
2007) 

Todavia, para os gestores, além dos processos e dos atores 
estarem devidamente integrados, deverão também estar 
estabelecidos e mantidos cronologicamente, viabilizando o 
controle no cumprimento dos prazos. Entretanto, toda e qualquer 
atividade não deve comprometer o objetivo principal da EAD que 
é a oferta de uma educação compromissada com a qualidade. 

 

4. OBJETIVO DA PROPOSTA 
O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de uma 
proposta para o apoio ao gerenciamento dos processos pertinentes 
às atividades para a gestão da EAD. 

Nesse contexto, pretende-se avaliar as situações e fluxo de 
informações atuais em cada atividade, bem como o 
relacionamento - articulação e integração - entre as pessoas 
envolvidas. Assim, planeja-se modelar os processos de gestão da 
EAD, o que significa elaborar diagramas (Diagramas de 
Processos) que reflitam as atividades realizadas de fato nas 
iniciativas de EAD no IFSC. Com a modelagem dos processos 
estabelecidos, espera-se obter o controle dos atores, informações e 
atividades desenvolvidas, além da possibilidade da visualização 
cronológica desses processos. 

Como todas as atividades estarão de alguma maneira associadas 
ao fator tempo, é pertinente atribuir ao desenvolvimento desse 
trabalho rotinas ou processos automatizados de envio de 
mensagens ou alertas aos atores responsáveis por determinas 
atividades. Os detalhes ou critérios serão avaliados e 
determinados de acordo com cada atividade. 

Os modelos de processos são úteis para apoiar a comunicação 
entre os envolvidos no processo. Além disso, servem de referência 
sobre o que é esperado que seja executado e assim contribuem 
para facilitar a identificação de inconsistências, ineficiências e 
oportunidades de melhoria, na execução processos. Este uso dos 
processos confere uma garantia da qualidade dos mesmos e, 
consequentemente, a garantia da qualidade do produto que é 
gerado a partir dele. Por fim, outra utilidade não menos 
importante, é a facilitação da transferência do conhecimento sobre 
a execução dos processos dentro da organização e capacitar as 
pessoas em relação aos seus próprios papéis e tarefas que 
executam. 

Para ilustrar, na figura 1 temos o diagrama do processo de 
produção do material impresso, baseado no que acontece no 
IFSC. 

De acordo com o diagrama pode-se destacar os seguintes atores 
participantes no processo:  

- Professor conteudista: docente responsável pela produção do 
conteúdo e complementação das informações, quando sugeridas 
pelo Avaliador Técnico, Avaliador Dialógico e Ortográfico, 
Designer Gráfico e Comissão Editorial;  

- Avaliador Técnico: responsável por avaliar o conteúdo técnico 
do material e sua adequação em relação a carga horária da 
disciplina;  

- Avaliador Dialógico e Ortográfico: responsável em estabelecer a 
comunicabilidade adequada para o material desenvolvido 
buscando contribuir para um material mais interativo com links, 
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dicas, glossários e ‘saiba mais’ - além de realizar a análise 
ortográfica do conteúdo;  

- Diagramador: responsável pelo formato gráfico e diagramação 
do texto e;  

- Comissão editorial: equipe que acompanha toda produção do 
material, verificando se o mesmo está de acordo com a ementa da 
disciplina, proposta pedagógica do curso e diagramação. 

Segundo Bof (2010), sistemas de EAD são complexos e exigem 
uma gestão eficiente para que os resultados educacionais possam 
ser alcançados. Uma vez definidos os objetivos educacionais, o 
desenho instrucional, etapas e atividades, os mecanismos de apoio 
à aprendizagem, as tecnologias a serem utilizadas, a avaliação, os 
procedimentos formais acadêmicos e o funcionamento do sistema 
como um todo, é fundamental que se estabeleçam as estratégias e 
mecanismos pelos quais se pode assegurar que esse sistema possa 
efetivamente funcionar de acordo com o previsto. 

Em função da complexidade das atividades será definido um 
escopo em uma primeira fase – ou projeto piloto – com o objetivo 
de validação da proposta para, a partir daí, integrar o 
desenvolvimento das demais atividades.  

Com o controle dos processos que envolvem as atividades de 
EAD e, mais especificamente, do projeto e-Tec Brasil 
desenvolvido no IFSC destacam-se as seguintes atividades:  

- Desenvolvimento e produção de materiais impressos;  

- 

Controle das atividades pedagógicas com o professor formador: 
plano instrucional, atividades obrigatórias, provas presenciais, etc;  

- Gerenciamento dos atores envolvidos, bem como, a produção de 
informações desenvolvidas durante os processos;  

Gestão administrativa e operacional: controle de pagamento de 
bolsas, desenvolvimento dos Planos de Trabalhos Anual, etc.; 

- Gerenciamento e controle de visitas aos pólos pelos professores;  

- Gerenciamento do registro acadêmico: matrícula, registro notas, 
etc; entre outros. 

Perry et al. (2006) citam a necessidade da visão sistêmica: “... 
destinada a compreender cada um dos itens que compõem este 
processo de planejamento e integrá-los de forma dinâmica, 
buscando descrever (se possível, quantificar, no tempo e na 
complexidade) da forma mais precisa possível cada uma das suas 
etapas, suas necessidades específicas dentro de um fluxo de 
atividades inter-relacionadas.” Eles complementam: “Contudo, 
acredita-se que encarar as práticas de EAD com um olhar 
sistêmico cria um ambiente propício para as mais diversas 
investigações, por situar todas as problemáticas dentro de um 
contexto maior. Um benefício adicional – não menos importante – 
que pode ser citado é o fato que organizar as práticas e 
ferramentas de gerência traz como resultados: um aumento na 
agilidade dos processos; a diminuição de retrabalhos; maior 
garantia de qualidade; possibilidade de reproduzir e estender 
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práticas e resultados e distribuir, reaproveitar e acumular 
conhecimento dentro da instituição/comunidade de pesquisa.” 

Todas as funções devem estar integradas e em sintonia, 
construídas de forma participativa considerando que o trabalho de 
cada colaborador depende das atividades e comprometimento dos 
demais.  

 

5.  APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO 
Como foi apresentado anteriormente, uma maneira de se organizar 
atividades é formalizá-las por meio de um processo, identificando 
seus atores e produtos de trabalho relacionados. A identificação e 
uso de um processo pode impactar positivamente na sua execução, 
pois isto visa sistematizar e padronizar as atividades 
desempenhadas pelas pessoas envolvidas neste.  

Entretanto, um fator relevante é proporcionar a cultura da 
participação e passar as informações necessárias aos atores 
responsáveis pela realização das atividades dos processos 
(SEBRAE, 1994). “A participação fortalece decisões, mobiliza 
forças e gera o compromisso de todos com os resultados” 
(SEBRAE, 1994). Desta forma, a adoção de um processo requer o 
treinamento da equipe envolvida para estarem capacitadas para 
sua correta e perfeita execução.   

Assim, uma equipe envolvida na execução de um determinado 
processo viabilizará para que suas atividades sejam planejadas e 
controladas. Entretanto, planejar e controlar um processo 
ineficiente não é de grande valia para seu gestor. Segundo 
Harrington (1993), alguns processos além de não agregarem valor, 
ampliam consideravelmente os custos das organizações tornando-
as ineficientes. 

Desta forma, organizações tem procurado - como uma maneira de 
aperfeiçoar suas atividades – incluir processos de apoio. 
Processos de apoio são aqueles que representam uma atividade, 
geralmente transversal, visando garantir o bom funcionamento da 
organização (Afnor, 2000). 

Para aperfeiçoar processos podemos, por exemplo, realizar 
atividades de garantia da qualidade do processo para apoiar a 
verificação da aderência da execução das atividades realizadas 
com as modeladas e previstas no processo.  Estas condições são 
favoráveis para criar visibilidade em relação ao processo e 
fornecer subsídios para seu entendimento e propostas de melhoria. 

Harrington (1993) apresenta cinco fases para o aperfeiçoamento 
de processos que pode ser observado na figura 2. 

O objetivo da atividade "Organizando para o aperfeiçoamento" é 
garantir o sucesso da aplicação do processo, definindo liderança, 
entendimento sobre as atividades do processo e comprometimento 
dos atores envolvidos no processo. 

A segunda atividade "Entendendo o processo" tem como 
propósito analisar e interpretar os processos em execução. 

Segundo Silva (1999), “uma das maneiras de se entender o 
processo é conhecer as divisões dos processos nos níveis dos 
subprocessos, atividades, atores, até a granularidade que permita 
uma análise eficiente dos seus elementos”.  

Portanto, é nesta atividade se observa e analisa indicadores 
coletados durante a execução dos processos para apoiar a tomada 
de decisão sobre ações de melhoria e aperfeiçoamento dos 
processos analisados.  

A atividade "Aperfeiçoando" tem como foco central aperfeiçoar a 
eficiência, a eficácia e a adaptabilidades dos processos. 

Nesta atividade, ações definidas para a melhoria são executadas 
em pontos do processo que não estejam adequados. Ou, com 
necessidades para implantação novas atividades no processo ou 
aplicação de ferramentas diferentes visando minimizar o impacto 
de barreiras identificadas no processo como, por exemplo, 
burocracias desnecessárias, atividades que não agregam valor, 
erros, etc. 

 

Figura 2. As Cinco Fases do Aperfeiçoamento de Processos. 
Fonte: Harrington (1993, p. 27) 

 

A quarta atividade "Medições e controle" tem por objetivo 
implementar mecanismos de controle do processo que possibilite 
coleta de indicadores para análise e assim garantir um 
aperfeiçoamento contínuo do processo em questão. Como pode 
ser observado na figura 2, os indicadores coletados nesta atividade 
são a entrada para a atividade "Entendendo o processo", onde 
estes são analisados e interpretados. É um ciclo que visa garantir a 
melhoria contínua nos processos.  

A necessidade de melhorar processos, produtos e serviços é 
crucial, e assim, medir passa a ser o objetivo também. Segundo 
Tom Demarco (1982), “Não se pode controlar o que não se pode 
medir”. 

Medir de forma planejada é um ato que permite saber se, 
realmente, a organização está atingindo suas metas. Soma-se a 
isso, o fato de que no momento da implantação de um processo, é 
preciso reconhecer se as atividades implementadas estão atingindo 
seu propósito.  

Entretanto, o que tipicamente acontece é que organizações não 
tem a cultura da medição e isto impacta negativamente, pois não 
se tem a informação necessária para permitir a visualização 
adequada dos resultados do processo. Isto pode levar a uma 
situação que pode ser comparado a "lançar um míssil desorientado 
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procurando um alvo impreciso, a uma velocidade imprevisível" 
(Rummler e Brache, 1994).  

Para Harrington (1993), além da redução de custos e da satisfação 
dos envolvidos, o aperfeiçoamento dos processos tem um impacto 
positivo na cultura organizacional.  

Portanto, processos devem ser medidos e controlados para 
melhorar continuamente o desempenho da organização 
(Harrington, 1993). 

A quinta e última atividade “Aperfeiçoamento Contínuo” tem 
como meta implantar atividades de aperfeiçoamento contínuo nos 
processos.  

Desta forma, a proposta para gerenciamento dos processos de 
gestão em EAD para o IFSC também visa identificar e definir 
indicadores de seus processos para serem coletados e analisados 
para, então, servirem de apoio para o diagnóstico da situação atual 
e planejamento das ações para a melhoria de problemas 
encontrados.  

Por ser uma abordagem de medição de produtos e processos de 
software que tem sido aplicado com sucesso na prática e também 
por ser de conhecimento dos autores o Goal/Question/Metric 
(GQM) (BASILI, 1994) foi selecionado dar suporte para o 
aperfeiçoamento dos processos pertinentes às atividades para a 
gestão da EAD no contexto do IFSC.  

 

6. PLANEJAMENTO DO 
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO 
Como foi mencionado anteriormente, a abordagem GQM foi 
selecionada para apoiar o estabelecimento de indicadores para os 
processos de EAD do IFSC. O objetivo desta abordagem é 
fornecer subsídios para o entendimento dos processos, produtos e 
atores, e também estabelecer meios de comparação com novas 
execuções do processo (Solingen e Berghout, 1999). Esta 
abordagem tem se demonstrado como um mecanismo adequado 
para apoiar o planejamento, estabelecimento de objetivos de 
medição e avaliação. 

A proposta do GQM consiste obter o entendimento das 
necessidades de informação organizacional que pode ser obtida a 
partir do levantamento de informações junto as áreas interessadas. 
Assim, são identificados objetivos de medição para guiar o 
estabelecimento de perguntas que apoiarão a identificação de 
medidas que podem ser coletadas em um ambiente específico.  

É importante ressaltar que esta abordagem visa reduzir o 
estabelecimento de medidas que não sejam úteis para apoiar a 
gestão dos processos. Isto se dá por meio de uma definição top-
down do conjunto de medidas, isto é, as medidas são 
estabelecidas a partir dos objetivos da medição.  

Já a análise e interpretação dos dados coletados são feitas de 
forma bottom-up. 

Portanto, para se obter maior aproveitamento da adoção do GQM 
é relevante que os objetivos estejam claros e definidos 
adequadamente.  Assim, é maximizada a probabilidade de que as 
medidas selecionadas para serem coletadas e analisadas 
posteriormente sejam adequadas (Gomes, 2001). 

 

Figura 3. Níveis do GQM. 
Fonte: Adaptado de BASILI (1994) 

De acordo com a figura 3 é possível perceber que o GQM 
apresenta três níveis: 

- GOAL: consiste em levantar e documentar os principais 
objetivos de medição. Estes objetivos são definidos em termos da 
entidade, propósito, atributos de qualidade, ponto de vista e 
ambiente (Briand, 1997).  

- QUESTION: consiste em derivar de cada objetivo identificado 
no nível GOAL em perguntas que ao serem respondidas permitam 
identificar se os objetivos de medição foram atingidos. 

- METRIC: neste nível do GQM para cada pergunta definida no 
nível QUESTION uma medida deve ser identificada. Assim,  
deve-se determinar medidas que serão coletadas e que ao serem 
analisadas apóiem na resposta às perguntas adequadamente. 

Desta forma, são definidas quatro fases para a abordagem GQM 
descritas da seguinte forma: 

- Planejamento: é nesta fase em que se define a equipe envolvida 
na execução do GQM, se seleciona os processos que se deseja 
coletar indicadores para poder melhorar, se indica quais projetos 
que farão parte da aplicação do GQM e é fornecida a capacitação 
sobre os conceitos necessários para a aplicação do GQM para os 
membros da equipe envolvida na execução do GQM. 

- Definição: os objetivos de medição (GOAL) e as questões que 
devem ser respondidas (QUESTION) são definidos nesta fase do 
GQM. Além disso, também é durante esta fase que são 
estabelecidas as medidas que serão coletadas.  

- Coleta de Dados: as medidas estabelecidas durante a fase de 
definição norteiam os dados que serão coletados e armazenados 
durante esta fase. 

- Interpretação: dados coletados e armazenados anteriormente são 
analisados e interpretados. As conclusões chegadas pela equipe 
GQM com base nesta análise podem responder as questões 
definidas no nível QUESTION. 

A abordagem GQM ainda possui métodos para refinamento de 
objetivos, geração das questões, especificação das medidas, 
validação, análise, implantação do processo em uma organização, 
etc. 

Até o momento da elaboração da proposta deste trabalho a 
abordagem GQM foi apenas selecionada para apoiar as atividades 
de implementação e gestão dos processos de EAD no IFSC. 
Portanto, os objetivos de medição ainda não foram planejadas. Os 
indicadores do processo serão definidos na sequência do trabalho 
proposto. 

Entretanto, um objetivo de medição típico para a implementação 
de processos é a melhoria do processo implementado. A partir 
disso é possível estabelecer questões e medidas. Um exemplo de 
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questão que se poderia fazer neste caso é: Qual é o número de não 
conformidades encontradas na execução do processo? Assim, um 
exemplo de medida que poderia ser coletada é o número de não 
conformidades encontradas na execução das atividades processo.  

Após a coleta e armazenamento dos dados, o gestor do processo, a 
equipe envolvida na execução do GQM e demais envolvidos (se 
necessário) farão a análise dos mesmos. Um relatório pode ser 
gerado para disponibilizar aos interessados o resultado dos dados 
coletados e as conclusões bem como decisões tomadas pela 
equipe e gestor do processo. Neste relatório pode ser 
documentado se foram encontrados desvios na execução do 
processo e também a necessidade ou não de ações corretivas e 
seus responsáveis. A intenção deste relatório é formalizar e dar 
ciência aos envolvidos no processo sobre informações resumidas e 
relacionadas sobre a quantidade de não conformidades e as ações 
corretivas e de aperfeiçoamento dos processos de EAD do IFSC. 

Dando sequência a proposta aqui apresentada, outros processos de 
EAD no contexto do IFSC serão elicitados e documentados, bem 
como uma capacitação nos processos será realizada para os nele 
envolvidos. Também será definida uma equipe para ser envolvida 
na execução do GQM. Todos os processos de EAD que forem 
considerados relevantes - inicialmente, apenas o processo de 
produção do material impresso - apresentado na figura 1, será 
medido através da abordagem GQM. Posteriormente, os demais 
processos que forem modelados também poderão ser medidos por 
meio da mesma abordagem. Assim estes processos terão seus 
objetivos de medição, questões e medidas estabelecidas. Na 
sequência os dados serão coletados e armazenados para 
posteriormente serem analisados e interpretados pela equipe 
GQM. As conclusões que a equipe GQM chegar com a análise das 
medidas coletadas serão usadas para apoiar a tomada de decisão 
em relação aos processos medidos buscando o aperfeiçoamento 
contínuo destes. 

 

7. CONCLUSÃO 
Existem muitas variáveis envolvidas num sistema de EAD e sua 
complexidade não deve ser subestimada. Portanto, faz-se 
necessário, considerar estas variáveis, estabelecer mecanismos que 
permitam o gerenciamento das mesmas e a efetividade dos 
processos, sempre com vistas à concretização dos objetivos 
educacionais traçados. 

A complexidade envolvida na gestão da EAD deve ser 
cuidadosamente analisada de forma que o fluxo das informações 
esteja predisposto de maneira a favorecer todos os processos. É 
importante estabelecer todas as variáveis e mecanismos que 
permitam o gerenciamento e efetividade nos processos com o 
objetivo da concretização dos objetivos educacionais definidos. 

Segundo Bof (2010), “Torna-se bastante claro, também, que não 
basta o desenvolvimento de uma boa proposta pedagógica ou a 
produção de bons materiais instrucionais para garantir o sucesso 
de um curso ou Programa de EAD. A formalização de estruturas, 
mecanismos e procedimentos que viabilizem tanto a gestão 
pedagógica quanto a gestão de sistema são fundamentais à 
qualidade e sucesso de qualquer sistema de EAD.”  

Para continuidade do trabalho, espera-se que com a proposta 
desenvolvida sejam identificados no processo ponto passíveis de 

automação. Assim, com objetivo de melhorar o processo alguma 
ferramenta para gerenciamento de projetos poderá vir a ser 
adotada, ou a implementação de software específico poderá ser 
conduzida e posteriormente aplicado. 

Além disso, como objetivo estratégico, espera-se, no 
desenvolvimento do mesmo, a implementação de um processo de 
avaliação para a viabilização da garantia da qualidade dos 
resultados esperados. 

Enfim, para os gestores, espera-se que este trabalho permita 
contribuir para a efetivação das ações necessárias de forma 
sistematizada objetivando o aperfeiçoamento das atividades em 
EAD.  

Ainda cabe ressaltar que até o momento da atual pesquisa ainda 
não foram encontrados trabalhos adotando o GQM fora do 
contexto de processo de software. Desta forma, os resultados 
obtidos com a execução do trabalho proposto podem contribuir 
para demonstrar se a aplicação desta abordagem irá impactar 
positivamente no processo de implementação e gestão dos 
processos de EAD no IFSC. 

 

REFERÊNCIAS 
 

[1] Afnor. 2000.  FD X 50-176, Management des processus. 

[2] Aretio, L. G. 1987. Para uma definição de Educação a 
Distância. In. Tecnologia Educacional. Rio de Janeiro: v.16 
(78-79), (set/dez . 1987). 

[3] Basili, V. R., Caldiera, G., Rombach, H. D. 1994.  
Experience Factory. In John J. Marciniak, ed., Encyclopedia 
of Software Engineering, vol.1. John Wiley & Sons. 

[4] Bof, A. M. 2010. Gestão de Sistemas de Educação a 
Distância. Disponível em < 
http://eadbrasildeaaz.blogspot.com/2010/04/gestao-de-ead-
2.html > acessado em agosto/2010. 

[5] Briand L. C., Differding C. M. e  Rombach H. D. 1997. 
Practical Guidelines for Measurement-Based Process 
Improvement. Software Process Improvement and Practice, 
vol. 2. 

[6] Demarco, T. 1982. Controlling software projects, Yourdon 
Press Prentice-Hall. 

[7] Folha de São Paulo. 1994. Qualidade Total. 1º Fascículo 
(pág 4 e 5).  SEBRAE. 

[8] Freire, P. 1996. Pedagogia da Autonomia: Saberes 
necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra. 

[9] Gadotti, M. 1999. Convite à leitura de Paulo Freire. São 
Paulo: Scipione. 

[10] Gomes, A., Oliveira, K. M., Rocha, A. R. 2001. Métricas 
para Medição e Melhoria de Processo de Software. Rio de 
Janeiro: COPPE/UFRJ - Programa de Engenharia de 
Sistemas e Computação. 

[11] Harrington, H. J. 1993. Aperfeiçoando Processos 
Empresariais. São Paulo: Makron Books. 

266



[12] Moore, M. G., Kearsley, G. 1996. Distance education: a 
systems view. Belmont (USA): Wadsworth Publishing 
Company.  

[13] Nunes, I. B. - Noções de Educação a Distância. Revista 
Educação a Distância nrs. 4/5, Dez./93-Abr/94 Brasília, 
Instituto Nacional de Educação a Distância, pp. 7-25. 

[14] Perry, G. T. , Timm M. I., … 2006. Desafios da gestão de 
EAD: necessidades específicas para o ensino científico e 
tecnológico. Disponível em < 
http://www.cinted.ufrgs.br/renote/jul2006/artigosrenote/a16_
21165.pdf > acessado em agosto/2010. 

[15] Quartiero, E. M. [et.al.] 2007. Introdução à Educação a 
Distância. Florianópolis: CEFET-SC. 

[16] Rummler, G. A., Brache, A. P. 1994. Melhores 
Desempenhos das Empresas São Paulo: Makron Books. 

[17] SEED/MEC. 2007. Referenciais de Qualidade para Educação 
Superior a Distância disponível em < 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.
pdf> acessado em agosto/2010. 

[18] Silva, O. S. 2008. Gestão de Equipes de EAD. Disponível 
em 
<http://www.senacead.com.br/pos_trabalhos/professores/gest
ao_de_equipes_de_ead_2008.pdf> acessado em agosto/2010. 

[19] Silva, C. F. 1999. Melhoria da Qualidade em Serviços: uma 
aplicação em hotéis. Florianópolis, Dissertação de Mestrado 
– EPS – UFSC. 

[20] Solingen, R., Berghout, E. 1999. The Goal/Question/Metric 
Method: A Practical Guide for Quality Improvement of 
Software Development. McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

267


	39_camready176_1_glcnfrqedxfbiftxhsco
	RESUMO
	INTRODUÇÃO
	O INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EAD
	SITUAÇÃO ATUAL
	OBJETIVO DA PROPOSTA
	APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSO
	PLANEJAMENTO DO APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO
	CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS


