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Resumo

Como contribuição à gestão escolar e à coordenação acadêmica este estudo apresenta um recorte sobre a prática de ensino a distância,
específica para criação de disciplinas em sistemas de gestão de aprendizagem (SGA) que disponibilizem ambientes virtuais de ensino e
aprendizagem (AVEA). O estudo investigou a forma de utilização, por professores de instituição pública, dos objetos ou elementos de
ensino comum em um ambiente virtual, classificou estes elementos para simplificar a orientação de parâmetros e padrões para
estruturação de conteúdos acadêmicos com o intuito de propor estruturas adequadas à oferta de cursos de graduação e pós-graduação.
As observações durante treinamentos para utilização do ambiente virtual para 200 professores da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR) e a experiência com a realização dos cursos semipresenciais de Especialização em várias áreas forneceram subsídios
para o estudo. Foi possível, ao final do estudo sintetizar, a tendência a partir das preferências demonstrada pelos docentes e utilizadas
nos eventos pesquisados. São apresentadas três estruturas flexíveis de conjunto didáticos para disciplinas, que podem ser adotados pelos
professores ou como ponto de partida para discussão e outros desdobramentos.



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 1 

 

ESTRUTURA DE DISCIPLINA EM AMBIENTE VIRTUAL DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  

Resumo 

 

Como contribuição à gestão escolar e à coordenação acadêmica este estudo apresenta um 

recorte sobre a prática de ensino a distância, específica para criação de disciplinas em 

sistemas de gestão de aprendizagem (SGA) que disponibilizem ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem (AVEA). O estudo investigou a forma de utilização, por professores de 

instituição pública, dos objetos ou elementos de ensino comum em um ambiente virtual, 

classificou estes elementos para simplificar a orientação de parâmetros e padrões para 

estruturação de conteúdos acadêmicos com o intuito de propor estruturas adequadas à oferta 

de cursos de graduação e pós-graduação. As observações durante treinamentos para utilização 

do ambiente virtual para 200 professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) e a experiência com a realização dos cursos semipresenciais de Especialização em 

várias áreas forneceram subsídios para o estudo. Foi possível, ao final do estudo sintetizar, a 

tendência a partir das preferências demonstrada pelos docentes e utilizadas nos eventos 

pesquisados. São apresentadas três estruturas flexíveis de conjunto didáticos para disciplinas, 

que podem ser adotados pelos professores ou como ponto de partida para discussão e outros 

desdobramentos.  
 

Palavras-chave: gestão escolar; estrutura de conteúdos; ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

Abstract 

 

As a contribution to school management and academic coordination this study presents part of 

the teaching practice the distance, specific to the creation of disciplines in learning 

management systems (EMS) that provide virtual learning environments (VLE). The study 

investigated how to use public institution teachers, common objects or educational elements 

in a virtual environment, classified these elements to simplify the orientation parameters and 

standards for structuring academic content in order to propose appropriate structures to 

offering undergraduate and graduate. Observations during training to use the virtual 

environment for 200 teachers from the Federal Technological University of Paraná (UTFPR) 

and experience with the realization of semipresential courses of specialization in various areas 

provided information for the study. It was possible, at the end of the study summarize, the 

trend from the preferences shown by teachers and used in the researched events. They are 

presented three flexible structures of didactic set for disciplines that can be adopted by 

teachers or as a starting point for discussion and other developments. 

 

Keywords: school management; content structure; virtual environment for teaching and 

learning. 
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1 Introdução  

O processo de ensino e aprendizagem que inicia com um bom planejamento tem mais chances 

de atingir o sucesso. Na modalidade de Educação à Distância (EAD) esta inferência continua 

verdadeira, embora, muito mais necessária. 

O planejamento das aulas em EaD não requer nenhum aparato tecnológico que vá além de um 

lápis e uma folha de papel, mas a sensibilidade didática de se colocar no lugar do aluno, 

contribui essencialmente ao projeto. Toda a experiência de sala de aula, o time, a didática 

utilizada na modalidade presencial e o feedback obtido dos alunos podem (e devem) ser 

aproveitados. O feedback dos alunos, trabalhado de maneira recursiva a cada novo semestre, 

resulta em um conteúdo mais adaptado à realidade educacional. 

O professor, com o simples desenvolvimento de um rascunho do planejamento a lápis e papel, 

sem se preocupar com as rasuras ou a qualidade da caligrafia, já tem um controle maior sobre 

o conteúdo e um olhar melhor sobre suas dimensões pedagógicas, podendo reprogramá-lo ou 

utilizá-lo como parâmetro para a elaboração do conteúdo para uma disciplina ofertada em um 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA).  O importante é que este rascunho 

aborde todo o conteúdo da matéria, delimitada previamente, em uma sequência lógica e 

didática. A partir de um planejamento ou de um plano de ensino em forma de rascunho ou 

elaborado de maneira mais requintada, a preocupação seguinte deve ser a de estruturar o 

conteúdo da disciplina para o ambiente virtual, que contribua para uma gestão escolar 

eficiente. 

Este estudo apresenta questões sobre esta etapa do processo de elaboração e construção de 

conjuntos de conteúdo digital para plataformas eletrônicas de ensino e que contribua para uma 

gestão escolar eficiente. Ele se origina da experiência e observações realizadas pelos 

pesquisadores durante atividades de treinamento a professores na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR) e na oferta de disciplinas de pós-graduação.  Ao final do estudo 

são apresentadas propostas de estruturas pedagógicas flexíveis para apreciação e 

implementação, pelos professores, nas disciplinas do Programa de Mestrado Profissional em 

Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), ministrado na modalidade 

semipresencial pela UTFPR. 

 

2 Referencial Teórico  

Em 2005 o Ministério da Educação (MEC) criou o Sistema Universidade Aberta do Brasil em 

parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES) e Empresas Estatais com foco nas Políticas e na Gestão da Educação 

(DALFOVO et al., 2016).  No entanto, de acordo com ARAÚJO et al. (2013), o ensino na 

modalidade à distância precisa ser reformulado e as instituições educacionais devem criar 

valor para proporcionar aos alunos e seus diferentes estilos de aprendizagem, background e 

características socioculturais, um ensino de qualidade e eficiente. 

O sistema operacional de EAD envolve subsistemas tais como, fontes de conteúdo, criação do 

programa/curso, transmissão/mídia, interação, aluno e o ambiente de aprendizagem. Estes 

subsistemas, se equilibrados, podem contribuir para a sustentabilidade dos cursos (ARAÚJO 

et al., 2013;  MELILLO; KAWASAKI, 2013). 

 

2.1 Conceitos de orientação do estudo  

2.1.1 Professor autor e conteudista 

Para Cordeiro et al. (2006), o conteúdo é composto por um conjunto de saberes sistematizado, 

com informações contextualizadas e organizadas que tem por objetivo construir 

conhecimentos, realizar a transferência de aprendizado, proporcionar atualização, originar 

diálogos para a criação de possibilidades educacionais.  
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Segundo Araújo ARAÚJO et al. (2013), a Educação a Distância (EaD) é uma quebra de 

paradigmas e um novo modelo de negócio que envolve diferentes fontes de conhecimento, um 

sistema de criação e transmissão, a necessidade de proporcionar interação entre aluno e 

professor e próprio ambiente de aprendizagem. Além, é claro, da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação para o compartilhamento igualitário do conhecimento. O ensino e 

a aprendizagem são elementos, na modalidade à distância, que suportam o conhecimento se 

tornando o pilar do desenvolvimento e do aperfeiçoamento que sustentam o conteúdo, os 

hipertextos, as imagens, as animações, as interação e avaliações (CORDEIRO et al., 2006). 

De acordo com Cordeiro et al. (2006, p. 4), “O conteudista é o profissional que possui 

domínio sobre determinado assunto. Geralmente professor e especialista, mestre ou doutor, 

com experiência em disciplinas afetas aos objetos de estudo do conteúdo”.  

Neste contexto, a construção do conhecimento, por intermédio de associação de ideias e de 

referências, produz o hipertexto. Para tanto, o autor parte da condição essencial que as 

soluções hipertextos da EAD demandam a aplicação da inteligência, individual ou coletiva, 

que associa as pessoas separadas ou não no tempo e no espaço em prol da Educação. 

Para Araújo ARAÚJO et al. (2013) citando MOORE et al. (2007), as fontes de conteúdo de 

acordo com as fontes de conhecimento são de responsabilidade de quem constitui e organiza o 

conteúdo. Este conteúdo do material didático (notas de aula, provas, apostilas) deve abranger 

teoria, prática, literatura e o uso da tecnologia. Nesse sentido, para CORDEIRO; ROSA; 

FREITAS (2006), conteudista não pode se limitar simplesmente a elaborar um texto, precisa 

saber arquitetar um hipertexto. Para isso, Cordeiro (2006, p. 5) afirma que as características 

essenciais são: Objetividade - o texto possui e sustenta um foco temático; Clareza e coesão – 

fluência das ideias para evitar frases ou parágrafos sem sentido e Coerência – sequência 

lógica do texto. 

Nesse contexto, o planejamento prévio do conteúdo ajuda a estruturar as informações 

organizando-as. Para isso, elabora-se um roteiro hierárquico das informações, começando 

com os objetivos do curso ou disciplina e as informações necessárias à formação aluno. Logo, 

o desenvolvimento do conteúdo conhece e reconhece a posição filosófica e pedagógica da 

instituição, precisa conhecer os alunos do curso, escrever para eles, e ainda, identificar as 

etapas dos processos de ensino e de aprendizagem da EAD. Para a elaboração do conteúdo é 

importante que o conteudista conheça os tipos de linguagem para o curso e domine o 

conteúdo por meio da EAD reconhecendo as competências diferenciadas uma vez que a EAD 

é uma realidade que veio para ficar (CORDEIRO et al., 2006). 

 

2.1.2 Ensino em ambientes virtuais 

A capacitação é um processo que depende da disposição e vontade do aluno e do acesso e 

obtenção de conhecimento (DE ALMEIDA; PARISI; STAMATO, 2003) 

Na internet, as interações podem acontecer de diferentes formas: síncronas e assíncronas entre 

os sujeitos do processo, com interações autônomas entre o aprendiz e a máquina e os 

programas; com uma linguagem polifônica, maleável e hipertextual, e ainda, com uma 

interação privilegiada (CORDEIRO et al., 2006). Escrever o texto para o aluno, que não está 

em frente ao professor para posteriores explicações de forma mais detalhada, segundo 

Cordeiro (2006), requer uma ampla articulação, uma vez que, na perspectiva cognitiva, o 

texto precisa esclarecer e orientar o conhecimento proporcionado ao aluno. De outra forma, o 

texto precisa proporcionar as condições necessárias para que o aluno aprenda realmente e não 

apenas absorva mais informações somente. 

Assim, CORDEIRO et al. (2006) citando Cordeiro e Botafogo (2003) afirmam que o texto 

tem uma função sócia informativa e, portanto, precisa apresentar informações 

contextualizadas (e atualizadas) para estimular o desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos no aluno. Para tanto, a comunicação tem que ser criativa, constituir um 
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diálogo com os alunos mediante o próprio texto, símbolos e exercícios, capazes de envolver e 

conduzir ao aprendizado efetivamente. 

Já, De Almeida et al. (2003) observa que os avanços tecnológicos, em especial na possibilitam 

a disseminação de forma  muito rápida, a informação. Neste cenário, acontece um processo 

contínuo de obtenção de informação, distribuição e conversão em conhecimento e, para o 

aprendizado em EAD, os autores preconizam a videoconferência como um sistema interativo 

de comunicação, em áudio e vídeo, que proporciona a interatividade, a troca e a disseminação 

das informações para distribuição de conhecimentos para atingir o maior número de alunos, 

mesmo que geograficamente dispersos. O ambiente de sala de aula virtual se torna desafiador, 

pois, o professor, precisa pensar antecipadamente em todas as questões no que diz respeito à 

preparação e condução da aula, na avaliação e na absorção do conteúdo que os alunos terão, e, 

ainda, em como sanar as possíveis dúvidas dos alunos. De acordo com Almeida (2003), 

existem vantagens e desvantagens no ambiente de sala virtual.  

As vantagens se referem à permissão da transição mais gradual dos métodos presenciais, de 

espaço colaborativo para socialização e aprendizado colaborativo em grupo, possibilita a 

escolha e o planejamento de cursos interativos para grandes audiências e cursos interativos 

para classes pequenas e permite escolher os meios de transmissão de acordo com as 

possibilidades e disponibilidade e demanda. 

Em relação às desvantagens, Almeida (2003) aponta a baixa qualidade de som e imagem, 

dificuldades de adaptação da sala de videoconferência à situação didática, os altos custos de 

implementação, instalação, manutenção e transmissão e, ainda, a não utilização do potencial 

didático do meio para interação dos participantes. Observa-se que os principais obstáculos, 

em termos de desvantagens, são relativos ao custo e a cultura, ainda incipiente no Brasil, da 

utilização dos recursos tecnológicos para transmitir e potencializar as informações que serão 

transformadas em conhecimento na modalidade de ensino à distância.  

 

2.1.3 Recursos e ferramentas  

As tecnologias, nos primeiros anos do século XXI, materializaram os conceitos de redes, 

ciberespaços e hipermídia como linguagem (FRANÇA, 2009). Assim, as tecnologias da 

comunicação e informação ampliaram os modelos, as possibilidades e a aplicação dos 

recursos eletrônicos propiciaram um avanço significativo na educação a distância 

(CORDEIRO et al., 2006).  LIMA (2013) relata que LANKSHEAR; SNYDER; GREEN 

(2000), já observava que os educadores buscam um modo de atender e integrar suas práticas 

pedagógicas às demandas do ensino as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Na 

EaD, semipresencial, as atividades on-line são aportadas em recursos digitais. Esses recursos 

realizam a mediação dos conhecimentos trabalhados do curso realizado a distância. As 

tecnologias devem atender a ausência da interação social face a face entre os participantes do 

processo de ensino-aprendizagem e mostrar aos alunos os caminhos mais adequados ao 

atendimento das suas necessidades individuais de aprendizado. 

Para evidenciar o processo de ensino, Lima (2013) elenca as principais tecnologias digitais 

utilizadas nas propostas utilizadas pelos elaboradores do material didático para o ensino da 

compreensão e produção oral de um curso de inglês por computador. Essas tecnologias são: 

áudio, vídeo e gravador principalmente. Nota-se que em relação aos recursos, a ferramenta de 

áudio ainda é a mais utilizada para repasse dos conteúdos, seguida pelo vídeo e pelo portfólio. 

Os fóruns e vídeos conferências são recursos pouco utilizados e que poderiam servir de apoio, 

ao professor autor e/ou conteudista, na elaboração do material didático. O recurso utilizado 

com maior frequência foi o áudio. Isso ocorre, de acordo com Lima (2013), por conta da 

proposta de ensino a distância. Esta é uma proposta que tem o objetivo desenvolver, nos 

alunos, as habilidades de fala e escuta. Para BOHADANA; VALLE (2009), é evidente que, as 
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questões técnicas relacionadas ao uso dos equipamentos e recursos informáticos, precisam ser 

repensadas e repassadas por meio de treinamentos aos professores autores e conteudistas.  

No entanto, para melhoria do EaD, segundo CARDOSO; SILVA (2008), é necessário se 

considerar as seguintes questões relativas à: Delimitação de mecanismos e estrutura para o 

gerenciamento dos programas do EaD; Implantação e planejamento da infraestrutura de TIC;  

Estrutura física, pessoal e tecnológica compatibilizada com os cursos; Preparação e 

planejamento dos materiais institucionais; Estrutura dos polos para apoio presencial, serviços 

de comunicação e tutoria e aos Mecanismos e estrutura da avaliação do sistema e 

monitoramento. 

Enfim, além da breve descrição dos conceitos apresentados nesta seção para os cursos a 

distância é preciso incentivar e manter a relação ensino (professor) e aprendizagem (aluno) 

com exposições de conteúdo no ambiente virtual de forma clara, objetiva e didática, que 

permita orientar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, 

respeitando o ritmo diferente de cada aluno. 

 

3 Metodologia 

Este recorte, sobre a produção de material didático digital para um Ambiente Virtual de 

Ensino e Aprendizagem, estabelece um estudo voltado à estruturação de disciplina em 

plataforma eletrônica a partir de observações nos momentos de apoio, suporte, consultoria e 

realização de treinamento aos professores, para montagem de disciplinas regulares da UTFPR, 

que utilizou como plataforma eletrônica o AVEA Moodle. Para estas atividades de 

capacitação, foram ministrados, até o momento da publicação deste trabalho, cursos para 

aproximadamente duzentos professores da UTFPR. Somou-se a esta fonte de informações as 

observações e experiência com os Cursos Lato Sensu na modalidade semipresencial, 

realizados durante sete anos, em projetos de convênio entre a UTFPR e a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) e o treinamento sobre Gestão de Inovação, do Projeto UTFinova, ministrado 

a servidores dos 12 câmpus da UTFPR.  

As observações dos processos – de montagem de disciplinas para os treinamentos e utilizadas 

pelos professores nos exercícios do treinamento – foram registradas e avaliadas com a 

sensibilidade adequada e voltada para a organização de conteúdo que considerou o aluno 

como principal ator do processo de ensino, preocupando-se com a primeira impressão do 

aluno sobre a estrutura de informações e a sua impressão final na recursividade de exploração 

do conteúdo. 

As análises das observações encaminharam-se de forma qualitativa, no sentido de produzir 

resultados que privilegiassem, de modo direto e simples, detalhes e aspectos julgados 

importantes para criação de uma proposta de estrutura de conteúdos de disciplinas. A 

disposição proposta para o aparato didático, norteou-se pela meta de garantir a função de 

orientar e contribuir na minimização de dúvidas iniciais dos docentes sobre a estruturação de 

um conteúdo em meio digital.  

A solução apresentada é originária: i) das atividades dos docentes que participaram dos 

Cursos de criação de disciplinas virtuais, ii) do feedback destes professores sobre a 

metodologia empregada nestes Cursos e, iii) da validação das inovações geradas a partir 

destes feedbacks, a cada nova oferta do Curso.   

A experiência prática ofereceu subsídios que permitiram definir três tendências de estrutura 

de disciplinas de preferência do grupo. A orientação das estruturas esboçadas é apresentada 

neste estudo, com o auxílio de elementos gráficos para favorecer a compreensão rápida e visa 

facilitar a familiarização com alguns detalhes, recursos e elementos do meio eletrônico, 

mesmo que inicialmente por similaridade com a modalidade presencial. As ideias sobre a 

forma de estruturação proposta objetivou ser acessível e transparecer aplicação amistosa. 
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Como encaminhamento para compreensão e definição das estruturas, realizou-se a análise e a 

classificação dos principais elementos das disciplinas ofertadas em meio virtual. Após a opção 

pela estrutura em Tópicos, foi proposta a utilização daqueles recursos didáticos de 

implementação imediata pelo professor e execução simples do aluno.  Compõem a indicação 

os recursos mais comuns que permitem aproximar professor e aluno e atividades que 

concorrem para minimizar a sensação de ausência do professor, própria da modalidade EaD. 

Na classificação, os elementos didáticos dos Tópicos de Ensino foram agrupados em duas 

dimensões: unidades de Conteúdo e unidades de Prática. Os principais elementos e suas 

funções foram apresentados, destacando as aplicações didáticas pedagógicas deles. 

A composição destas unidades para constituição dos tópicos de ensino de disciplinas é 

apresentada em três exemplos como subsídio e orientação aos docentes, de um modo geral, na 

contingência da elaboração de conteúdos em ambientes virtuais.   

Não se objetivou propor uma estrutura definitiva, mas uma estrutura flexível para 

parametrização, pelo professor, de um modelo personalizado às suas técnicas didáticas. 

 

4 Resultados Obtidos e Análise 

4.1 Aspectos sobre a Estrutura de Disciplinas em ambientes virtuais 

As principais características e cuidados que a estruturação de conteúdos digitais deve observar 

é um conjunto complexo e a diversificação dos atores envolvidos, suas áreas de atuação e dos 

conteúdos das disciplinas tornam iniciativas neste sentido bem trabalhosas e trazem muitas 

dúvidas aos professores iniciantes. Com isso posto, é importante que o docente tenha 

orientações iniciais como ponto de partida para esta atividade e, a partir disto, possa 

desenvolver seus métodos próprios.  Esta proposta considera como conhecimentos 

fundamentais, para elaboração de materiais didáticos digitais, alguns fatores como a 

distribuição uniforme do conteúdo em módulos, algumas características relevantes do Ensino 

a Distância e particularidades dos elementos de um ambiental virtual de ensino e 

aprendizagem.  

 

4.2 Divisão do conteúdo em Tópicos 
Uma maneira simples, eficiente e tradicional para atingir a totalidade do conteúdo é, no início 

do planejamento, a partir do tema previamente definido e delimitado, dividir o conteúdo em 

TÓPICOS. Estes tópicos devem servir como peças didáticas de um quebra-cabeça, requisitos 

ou níveis que permitam ao aluno atingir o conhecimento proposto como meta.  A sequência 

sugerida pelo professor deve observar a curva crescente nos graus de dificuldade das 

atividades programadas para o curso e a sequência lógica e inter-relacionada das etapas. A 

experiência da parceria de professores aponta, como sugestão, que um conteúdo de disciplinas 

ou para ambientes virtuais (AVEAs) deve ter entre 5 e 15 tópicos (ou um tópico para cada 

semana letiva ou a cada quatro ou cinco horas aula).  

 

4.3 A “presença” do Professor 

Após definir os tópicos, o professor vai planejar o conteúdo de cada um deles. É muito 

importante observar a sutil diferença entre os planejamentos de aula para o ensino presencial e 

para o ensino a distância. O ensino a distância deve contar com “a presença” do “professor 

que se encontra ausente”.  Esta contradição vai ser amenizada por meio de alguns recursos 

como:  

i) a utilização de conteúdos em mídias diversificadas (textos, imagens, vídeos);  

ii) videoaulas autorais com o desenvolvimento do conteúdo  

iii) utilização de linguagem adequada e compatível com a clientela;  

iv) conteúdos detalhados (nem em demasia, nem com deficiência);  
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v) a inclusão de uma forma alternativa (segunda forma) para explicar conteúdos mais 

complicados;  

vi) comentários com dicas e orientações que possam facilitar a compreensão do assunto;  

vii) durante as explicações, formular e responder perguntas que normalmente ocorrem em sala 

de aula ou que possam alertar o aluno para novas perspectivas;  

viii) elaboração de exercícios para fixação do conhecimento com posterior correção, 

desenvolvida por etapas, ou fornecimento do gabarito com todas as etapas de 

desenvolvimento da tarefa;  

ix) a sugestão para estudo em grupos;  

x) motivação e orientação para pesquisa; e  

xi) antes de tudo, divulgação clara do conteúdo proposto para o curso (ou disciplina), com 

informação dos conhecimentos prévios indicados (pré-requisitos), lista de referências para 

consulta e leitura complementar (divulgação do plano de ensino ou plano de aula);  

A questão da ausência do professor dificilmente é totalmente sanada no ensino a distância. Ao 

preparar um conteúdo para AVEAs o profissional estará no limiar da automatização fria do 

ensino e da produção de um material enfadonho, repetitivo e chato.  Mesmo a melhor 

padronização do ensino não vai superar ou atingir as possibilidades de dinâmicas empregadas 

pelo professor na modalidade presencial. Por isto a necessidade de se utilizar estes recursos da 

melhor maneira possível. São com todos estes recursos que o professor conteudista vai 

trabalhar.  

 

4.4 Dimensões didático pedagógicas  

A estrutura dos tópicos de disciplinas virtuais se constitui basicamente de duas dimensões que 

se compõem de: i) Unidades de CONTEÚDO e; ii) Unidades de PRÁTICA. O professor 

conteudista planeja a quantidade, extensão e os recursos de mídia, comunicação e interação 

utilizados em cada uma das unidades escolhidas. Muitas vezes o professor atende 

simultaneamente às atividades de conteudista (CORDEIRO, ROSA e FREITAS, 2006) e de 

autor. Isto ocorre tanto nas tarefas de elaboração dos conteúdos como na elaboração de 

atividades práticas. 

O conteúdo é a informação destinada ao aluno para ser apropriada por ele e transformada em 

conhecimento. Constituem-se, entre outros, de textos, imagens, vídeos, videoaulas que 

explicam o assunto daquele tópico. O conteudista escolherá entre elementos deste tipo, os 

recursos mais adequados às suas práxis didático-pedagógicas. 

No entendimento deste estudo, apresenta-se como prática, a atividade que prevê a interação 

do usuário, preparada para auxiliar o aluno e até mesmo efetivar este processo de 

transformação da informação em conhecimento. São exercícios para fixação do conhecimento 

que incluem questionários com questões dissertativas ou objetivas, temas ou problemas 

sugeridos para respostas por meio de desenvolvimento de textos, problemas matemáticos 

propostos e problemas lógicos. O professor conteudista escolhe e prepara as práticas que 

considera mais eficiente.  

Adicionalmente, a prática pode ter a finalidade de verificação de aprendizagem 

(AVALIAÇÃO), ou seja, pode definir o grau de aprendizado do aluno para compor os 

registros acadêmicos do curso. Nos exercícios de fixação não avaliativos, a prática vai 

permitir ao aluno uma autoavaliação que o beneficiará na orientação sobre a intensidade de 

estudo para a prova presencial. Vale destacar que na modalidade semipresencial são incluídos 

conteúdos e práticas para as atividades em que os alunos se encontram presencialmente com o 

professor. A avaliação que definirá, de forma parcial ou total, a aprovação (ou não) do aluno 

na disciplina é, por força de regulamento, uma atividade presencial. 
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4.4.1 Unidades de Conteúdos 

Os conteúdos para uma disciplina ofertada à distância (ou parcialmente a distância) podem 

estar disponibilizados em objetos ou elementos eletrônicos de organização e armazenamento 

de informações. Estas informações, de uma forma geral, estarão no formato de textos (nos 

Livros eletrônicos, nos Arquivos.pdf e nas Páginas de Internet, por exemplo), combinadas 

com informações em forma de imagens estáticas e vídeos. A Figura 1 apresenta exemplos de 

unidades de conteúdo. 

 

 
 
Figura 1: Unidades de Conteúdo para disciplinas ofertadas em ambiente virtual 

 

 A produção de texto, por ser uma das formas mais acessíveis e de fácil produção, é o mais 

comum elemento de comunicação. Os Livros Eletrônicos são organizados em capítulos, que 

lembram a sequência linear dos livros tradicionais, mas possui navegação entre os capítulos 

por hiperlinks, o que facilita ao aluno encontrar o conteúdo procurado. 

Os recursos eletrônicos, acessíveis, que incentivam a produção autoral de conteúdos neste 

formato promovem uma variação e liberdade de estilos que incluem linguagens tradicionais 

acadêmicas e linguagem textuais e formatações menos formais e direcionadas ao público 

jovem, como as utilizadas em blogs. Outros exemplos de comunicação por meio, 

predominantemente, de textos são os arquivos eletrônicos e as Páginas de Internet. 

Como acontece com os Livros Eletrônicos, as Páginas de Internet, além do texto, 

incorporam imagens, links e vídeos, diferenciando-se dos Livros pela disposição vertical do 

conteúdo. A inclusão de imagens em movimento e áudio (adequados à proposta didática) traz 

ao material digital modernidade que tende a satisfazer, principalmente, os usuários das 

gerações y e z, que já têm estes recursos como elementos cotidianos.  Os alunos podem ser 

contemplados com vídeos de produção autoral (do próprio docente da disciplina), que reúne 

conhecimento técnico específico, experiência didática e recurso digital de boa qualidade, além 

de vídeos cuidadosamente escolhidos, postados em servidores em nuvem.  

Esta prática de postagem em servidores como Youtube, GoogleDocs, OneDrive, Dropbox é 

muito indicada também para os vídeos produzidos pelos docentes. Isto substitui a inserção do 

vídeo no servidor do ambiente virtual, por um link para seus vídeos postados em nuvem, 

otimizando o espaço local. A ideia é utilizar e se beneficiar do espaço disponível para 

armazenamento nestes grandes servidores, além da sua velocidade de conexão. Estes tipos de 

unidades de conteúdo, que se tornam cada vez mais comum, levam as informações 

necessárias aos alunos sem exigir uma equipe multidisciplinar para produção de material 

didático. 

 

4.4.2 Unidades de Prática  

O componente principal das unidades de prática (Figura 2) é a interação, que conduz a 

apreensão do conhecimento, possibilitada aos alunos. Os elementos de fixação do 

conhecimento, criados para favorecer a participação do aluno, incluem atividades 

Livros Eletrônicos 

Páginas de Internet 

Arquivos Eletrônicos 

Clipes e Filmes 

... 

Unidades de CONTEÚDO 
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armazenadas em Questionários online, Fóruns de Discussão, Lições, Tarefas online ou de 

Envio de arquivos, para citar as mais utilizadas. 

 
 
 

Figura 2: Unidades de Prática para disciplinas ofertadas em ambiente virtual 

Os Questionários exigem dos professores autores ou conteudistas, esforços para elaboração 

de perguntas sobre o conteúdo, com as respectivas respostas que permitem as correções 

automáticas, comuns dos ambientes virtuais, ou que conduzam as correções realizadas por 

tutores.  

Com características muito parecidas, as Lições podem ser compostas de perguntas 

intercalando textos novos ou textos comentados, que reforcem a teoria inserida nas unidades 

de conteúdos originais. As questões criadas para estas unidades de práticas podem funcionar 

como desafios aos alunos, autoavaliação, e antecipar a avaliação final ou fazer parte dela. Se 

bem elaboradas elas evocam e reforçam o conteúdo ofertado, resinificando ideias e 

compreensões.   

Existem vários tipos de perguntas que podem compor o Banco de Questões das disciplinas. 

As Questões de Múltiplas Respostas, por exemplo, são recursos para compor uma atividade 

de associação de ideias e discernimento entre opções corretas e incorretas e podem alertar o 

aluno sobre a compreensão incompleta ou parcial do assunto. Elas podem ser corrigidas 

automaticamente pelo ambiente virtual. 

Na mesma linha, as Questões de escolha simples permitem a reflexão e confirmam a 

associação de ideias ou a compreensão do assunto, permitindo o descarte de opções incorretas 

e o destaque para a única resposta correta. Elas também serão corrigidas automaticamente 

pelo ambiente virtual. Para citar mais um exemplo, existem Questões que incentivam a 

redação dos alunos. As respostas às Questões dissertativas (ou Ensaio se utilizar a 

nomenclatura do Moodle) dão mais liberdade a produção intelectual do aluno, valorizando o 

texto individual. Estas questões devem ser corrigidas pelo professor (ou por tutores). 

As Tarefas online assemelham-se a este tipo de questão. São atividades onde se espera que o 

aluno produza um texto como resposta e são avaliadas pelos professores. A questão da Tarefa 

online não é inserida em Questionários, destacando-se como atividades de nota individual. 

Caso a atividade prática planejada pelo professor requeira uma produção mais elaborada, com 

textos mais extensos ou formações mais específicas ou com inclusão de tabelas ou planilhas 

eletrônicas, por exemplo, existe a possibilidade de se propor Tarefas de Envio de Arquivo. 

Neste caso, os alunos podem usar um Aplicativo externo específico para realizar o solicitado, 

gerar um arquivo e enviar ao professor.    

É importante que, para qualquer tipo de questões ou atividades elaboradas pelos professores, 

tenha-se a preocupação de incorporar a função de fixar o conhecimento ou, até mesmo, de 

incluir uma nova forma de mostrar as informações sobre o conteúdo, permitindo novas 

associações de ideias e o complemento da compreensão.  

Questionários online 

Fóruns de Discussão 

Lições 

Tarefas online ou de 
Envio de arquivos 

... 

Unidades de Prática  
(ou Avaliação) 
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Para orientação ao aluno e para atender critérios equivalentes de correção o professor deve 

estabelecer, no enunciado das atividades, as condições de respostas (com por exemplo, 

quantidade de linhas máxima e mínima, tamanho da fonte, não desviar do tema, entre outras) 

e definir os prazos para sua execução. 

Para aprofundar conhecimento ou incentivar processos de reflexão sobre o assunto tratado, 

uma unidade de prática muito utilizada são os Fóruns de Discussão. Com eles ficam abertos 

canais de comunicação, com argumentações direcionadas ao assunto da disciplina, que 

permitem a expressão dos pensamentos do aluno com seus colegas ou com seu professor. As 

participações nos Fóruns podem ser avaliadas e compor a nota final do aluno. Os Fóruns de 

discussão trazem um feedback mais autêntico sobre a apreensão do conhecimento 

demonstrado pelo aluno e, mesmo que de forma assíncrona, mostra a atenção do professor e a 

sensação da presença dele no grupo.  

 

4.4.3 Unidades ambivalentes 

Alguns elementos, associados à criatividade dos docentes mostram-se ecléticos e podem ser 

utilizados tanto como Unidade de Conteúdo, quanto unidade de Prática. A dinâmica 

estabelecida pelo professor vai definir suas características, mudando a forma de utilização 

padrão que estão sendo sugeridas.   

Utilizar um vídeo ou filme como material para estabelecer correlações e atingir a finalidade 

de fixar o conhecimento (muitas vezes com o complemento de um exercício de produção de 

texto como uma Tarefa online ou de Envio de Arquivos) é um exemplo comum disto.  As 

Lições são outros bons exemplos. Elas podem compor e intercalar conteúdos e questões, o 

que permite, com facilidade, que elas transitem entre as unidades de conteúdo e as atividades 

programadas com unidades de prática. 

As características dos elementos que compõem as dimensões didáticas pedagógicas de uma 

disciplina ofertada em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem possuem particularidades 

que ajudam a definir sua estrutura. Entretanto, as características de elaboração e o andamento 

didático determinado pelo docente, para as unidades de conteúdo e para as unidades de 

prática, é que estabelecem sua função real. 

 

5 Proposta de Estrutura de disciplinas  

Existe uma complexidade dos elementos comuns dos AVEAs, associada a diversificação de 

ideias dos atores envolvidos neste processo de ensino e aprendizagem, que somadas as 

particularidades de elaboração e determinação da função real das unidades didáticas tendem a 

levar o estudo a resultados intangíveis. Mesmo ciente de todas as subjetividades advindas 

desta multiplicidade de rumos, este estudo apresenta um ensaio sobre Estruturação de 

Disciplinas em ambientes virtuais, com a pretensão de prover a professores que se lançam na 

modalidade de Ensino à distância a procura de uma nova opção de práxis educativa, 

orientações iniciais ou apenas um momento de reflexão. 

São apresentadas e discutidas, a seguir, como síntese da análise dos resultados, três estruturas 

flexíveis aplicáveis para montagem de disciplinas em ambientes virtuais. A terceira proposta 

inclui sugestão de estrutura para Apresentação da disciplina, além de estrutura para 

conteúdo disciplinar e é a indicada pelos pesquisadores para o Curso de Mestrado 

Profissional em Administração Pública em Rede Nacional, ofertado pela UTFPR. 

 

5.1 Estrutura Simplificada 

Como mostra a Figura 3, em um ambiente virtual a estrutura mínima poderia ser composta 

por apenas uma unidade conteúdo é uma unidade de prática. Esta estrutura representa a opção 

por um bloco grande de informações e mostra que o curso oferece o conteúdo ao aluno 

(prioritariamente, em forma de texto – em um Livro Eletrônico) com os conceitos e TODA a 
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teoria sobre assunto a ser tratado naquele tópico, de uma vez só. Uma única lista de exercícios 

permite que o aluno realize sua prática (ou autoavaliação) e que o professor verifique o 

resultado do estudo deste aluno.  

Mesmo com os elementos mínimos de conteúdo e prática inseridos, considerando os recursos 

midiáticos disponíveis na atualidade, esta estrutura pedagógica para um ambiente virtual de 

aprendizagem pode sofrer críticas quanto ao seu formato (principalmente de alunos que 

pertencem as gerações y ou z (MEYER, 2015)), pois utiliza-se basicamente de texto escrito e 

pouca interação do aluno com o professor (ou tutor) e com os demais alunos.  Existe a 

possibilidade de se apresentar uma variação de mídias no Livro Eletrônico (vídeos, links, 

imagens), mas, mesmo assim, outras críticas podem ocorrer, como: i) a falta de divisão do 

conteúdo em subtópicos e; ii) a falta de fragmentação da atividade prática, intercalada ao 

conteúdo.  

 
Figura 3: Exemplo de uma estrutura mínima para aula em ambiente virtual.  

 

Esta estrutura compacta requer do aluno um esforço e uma organização pessoal cuidadosa, 

que irão concorrer com a finalidade da disciplina: a aprendizagem específica pretendida. 

 

5.2 Estrutura Expandida 

A distribuição do conteúdo em módulos menores e um número maior de atividades práticas 

trazem algumas vantagens. Atividades menos extensas são mais fáceis para o professor 

administrar, pois a agilidade de localização de uma determinada parte do assunto é melhorada, 

o que beneficia o professor e o incentiva a corrigir ou implementar atualizações com mais 

frequência, valorizando as atividades de conteúdo e de prática dispostas para a disciplina.  

Isto, consequentemente, acaba beneficiando o aluno que sente nesta forma de estruturação, 

uma grande vantagem pelas informações visuais mais equivalentes ao volume total do 

conteúdo e a possibilidade de organizar suas atividades, dosando seus momentos de estudo de 

acordo com as subdivisões do conteúdo propostas para as unidades de ensino.  

A Figura 4 ilustra um ambiente com uma diversificação maior de recursos para facilitar o 

ensino e a compreensão do aluno. A Estrutura Expandida – que utiliza como exemplo o 

mesmo assunto apresentado na estrutura simplificada (Figura 3) – propõe uma distribuição do 

conteúdo em módulos menores (portanto um número maior de unidades de conteúdo) e uma 

quantidade maior de momentos de atividades práticas. A estrutura apresentada na Figura 4 

apresenta um considerável aumento de conteúdos teóricos (Livros Eletrônicos e vídeos) a 

favor de uma organização modular do conteúdo.  
O Livro 1 (Conteúdo - Administrativo) deverá conter informações que auxiliem o aluno a 

compreender detalhes da modalidade de ensino à distância, ementa da disciplina, metodologia e afins, 

adotados para a disciplina. É o conteúdo com informações administrativas acadêmicas sobre as 

atividades que estarão oferecidas nos tópicos teóricos e de práticas. 

Conteúdo 
(Toda a Matéria) 

Prática (ou Avaliação) 
(Em um único momento) 
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O Fórum 1 (Prática – Administrativo) é um elemento de interação direta com o professor da 

disciplina. É um recurso assíncrono de diálogo entre o professor e os alunos da disciplina e é 

utilizado para reforço ou complemento do assunto, para receber contribuições contendo 

dúvidas, esclarecimentos, sugestões e demais mensagens do gênero, sobre os prazos, 

metodologia ou para discussão de demais questões administrativas acadêmicas. 

 
Figura 4: Excerto de Estrutura Expandida sugerida para um ambiente virtual de aprendizagem 

 

Os demais Livros Eletrônicos têm a função de trazer o conteúdo teórico e específico dos 

tópicos e subtópicos planejados para a disciplina. A diversificação na apresentação do 

conteúdo teórico aparece, no exemplo da Figura 4, com o uso de arquivos de vídeo (clipes de 

vídeo) em videoaulas complementando o conteúdo teórico disponibilizados nos Livros 

Eletrônicos. 

A prática é inserida em mais de um momento reduzindo o acúmulo de conteúdos a serem 

avaliados na verificação de aprendizagem. O Questionário e a Tarefa de Envio de Arquivo, 

propostos possibilitam práticas tecnicamente diferentes na sua forma de execução. A Tarefa 

de Envio de Arquivo permite que o aluno utilize um aplicativo diferente e não vinculado ao 

ambiente para posterior geração de arquivo e encaminhamento ao professor. O Questionário 

normalmente é respondido on-line, com a utilização dos Editores disponível no próprio 

AVEA que hospeda o curso. A disposição dos elementos do ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem mostra-se, nesta proposta, mais amigável. Visualmente, numa primeira 

impressão ou prática numa avaliação durante o uso cotidiano, torna a estruturação mais 

agradável. 

Associadas às características digitais de edição e organização do material didático, a 

diversificação de tipos de unidades de conteúdos e de unidades de prática, a variação das 

formas de execução das atividades e a organização de conteúdo em mais módulos (menos 

extensos), são recursos de motivação para os professores e para os alunos. Considera-se 

recomendável que estas características e variedades estejam presentes em cursos ofertados na 

modalidade à distância, ou semipresencial, para tornar o material mais dinâmico. 
 

 

 

Conteúdo (Administrativo) 

Prática (Administrativo) 

Conteúdo 

Prática 

Conteúdo 

Prática 
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5.3 Proposta final para as disciplinas ofertadas em ambiente virtual 

As duas estruturas anteriores mostram possibilidade diferentes. Ambas representam padrões 

reais utilizados por professores. A estrutura simplificada, apesar de fugir da versão simplista – 

que adota o ambiente virtual apenas como um repositório de arquivos de textos, muitas vezes 

em grandes quantidades – traz uma proposta de inserção de conteúdo e de interação e pode 

cumprir as funções didáticas pedagógicas esperadas.  

A estrutura expandida, por sua vez, além disso, propõe uma variação de unidades de conteúdo 

intercaladas com unidades de práticas diversificadas e torna-se uma proposta dinâmica em 

potencial. A proposta final deste estudo inspira-se na variedade didática destacada na estrutura 

expandida, mas sugere amenizar a organização burocrática de índice (ou sumário) de livro 

tradicional que ela traz, quando estrutura seus tópicos em capítulos e subcapítulos. Da mesma 

forma indica a inclusão de informações e recursos que promovam o bom relacionamento 

humano. Esta proposta traz, antes do material didático específico, a Apresentação da 

disciplina (Figura 5) com várias informações que aproximem alunos, professores e 

coordenação do curso, numa sugestão que visa tornar menos fria a interação dos atores do 

processo ensino aprendizagem e que favoreça a percepção de “presença” do docente no 

desenvolvimento da disciplina.  

A identificação clara da disciplina, a identificação do departamento, da coordenação ou do 

programa de pós-graduação, estabelece a orientação e incentiva os vínculos acadêmicos do 

aluno, além de confirmar para ele, sua localização correta dentro do ciberespaço em que o 

ambiente virtual de aprendizagem habita.  Fornecer um link para as Normas e regulamentos 

do Curso, demonstra organização e evita muitos questionamentos sobre o funcionamento do 

curso. 

Uma imagem relacionada ao assunto da disciplina ou a foto do professor estabelece 

ligação do aluno com informações que transcendem à teoria e ao ambiente virtual. Elas 

podem humanizar o relacionamento permitindo conexões e associações dos indivíduos que 

contribuam para o senso de pertencimento do aluno e para as relações interpessoais advindas.  

O nome de professor, que pode parecer algo tão óbvio, muitas vezes é omitido (por 

esquecimento, inibição ou modéstia) e, não raro, alguns alunos cursam todas as disciplinas 

sem saber o nome do professor. Inserir o nome do docente é fundamental para minimizar a 

ausência do professor e humanizar o relacionamento neste período acadêmico. Neste sentido, 

uma mensagem de acolhimento, mesmo que breve, favorece a ambientação do aluno, torna 

confortável e pode dar a sensação de que está sendo aceito no grupo. 

Para complementar a Apresentação, é indicada que os planos de ensino, os planos de aula e 

todas as orientações e conteúdos administrativos sobre o desenvolvimento das disciplinas, 

fiquem disponíveis permanentemente durante a realização da disciplina. A mesma indicação 

vale para uma atividade que permita a interação do aluno com o professor ou com a 

coordenação do Curso para tratar de assuntos didáticos administrativos. Uma unidade de 

prática (como o Fórum) é uma boa opção de comunicação e pode ficar aberta durante toda a 

disciplina. 

Com estes cuidados cada disciplina do ambiente virtual de aprendizagem cria um espaço 

equivalente à secretaria, diretoria escolar, sala da coordenação do curso ou sala de orientação 

educacional do ensino presencial, sem exigir deslocamentos adicionais a alunos e professores, 

coordenadores, tornando dinâmica e acessível o trato com várias questões acadêmicas. 
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Figura 5: Modelo de Apresentação proposta para disciplinas ofertada no AVEA Moodle. 

 

A estruturação do material didático (Figura 6) desta proposta final para Estrutura de 

disciplinas ofertadas em plataforma digital acompanha as diversificações da Estrutura 

Expandida. Ela acata a ideia de intercalar unidades de conteúdo e unidades de prática, 

variando os tipos e as formas de execução, dentro das possibilidades oferecidas pelo 

ambiente virtual de aprendizagem.  

Esta proposta final adota igualmente a distribuição do conteúdo em sequências menores (o 

que resulta em uma quantidade maior de unidades de conteúdos) e a frequência maior de 

unidades práticas, o que permite ao aluno uma verificação de aprendizagem em intervalos 

menores e torna o conteúdo mais acessível. Como tópicos de ensino, a proposta final deste 

estudo indica a apropriação de uma estrutura semanal (que pode ser convertida em estrutura 

de módulos baseados numa determinada parcela da carga horária total da disciplina). O 

dimensionamento do conteúdo em módulos semanais associa o desdobramento da disciplina à 

realidade comumente experimentada nas aulas das disciplinas regulares presenciais da 

graduação e das aulas semipresenciais dos cursos de pós-graduação da UTFPR.  

É importante ressaltar que os títulos dos objetos inseridos (unidades de conteúdo e unidades 

de prática) é uma informação poderosa para a orientação do aluno e pode conter se possível, 

além do assunto, uma orientação ou incentivo para realizar a atividade. Ou seja, é indicado 

que (por ex.) para um Fórum, em vez do título “Tecnologia e Sociedade” que se opte por 

“Debate entre discentes sobre Tecnologia e Sociedade” ou ainda por “Participe do Debate 

entre alunos sobre Tecnologia e Sociedade”. 
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Figura 6: Modelo de estrutura de conteúdos e práticas para disciplinas ofertadas em ambiente virtual 

  
A Figura 7 apresenta uma visão geral despojada (sem as bolhas de informações das duas figuras 

anteriores) da disposição dos elementos característicos dos ambientes virtuais que compõem a 

Apresentação da disciplina e das atividades de Conteúdo e de Prática em dois tópicos (ou semanas) 

de ensino de uma disciplina.  

 
Figura 7: Excerto com visão geral de Modelo de Estruturação de unidades de conteúdos e unidades de 

práticas para disciplinas ofertadas em ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

 
Com esta visão geral, pode-se observar melhor a organização enxuta deste Modelo de Estrutura que 

privilegia a visibilidade dos módulos de ensino. Ela dispõe em tópicos o material didático do tema 

definido e delimitado e incorpora várias atividades com potencial para minimizar a ausência do 

professor que é uma questão importante quando a disciplina é ofertada na modalidade semipresencial 

ou à distância. É possível, igualmente, perceber ou, ao menos, ter uma perspectiva mais real da 
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dimensão dos desafios que as unidades de conteúdo e unidades de prática estarão impondo no 

desenrolar da disciplina.  

 

6 Conclusões/Considerações finais 
A estruturação de conteúdos digitais é um desafio e a procura dos docentes por modelos que facilitem 

o ensino e a aprendizagem deve ser contínua e dinâmica já que a variação de conteúdo, área de atuação 

e perfil dos alunos e dos professores é ampla.  

Embora outras considerações possam ser determinantes, este estudo foi orientado por premissas como 

a eficiência da distribuição uniforme do conteúdo didático em módulos proporcionais, do 

fornecimento de informações adequadas (e em dimensões adequadas) para aquisição do conhecimento 

e da interatividade oportunizada por atividades e tarefas comuns aos ambientes virtuais. Isto numa 

estrutura simples, tradicional e eficiente de tópicos de conhecimento propostos.  

A variedade de recursos e consequentemente de possibilidades de estrutura de disciplinas montadas 

em ambientes virtuais – que deve ser entendida como uma riqueza de recurso e não como dificuldades 

de utilização ou como problemas de usabilidade – permite que o professor defina suas preferências por 

alguns recursos e utilize os feedbacks para aprimorar suas formas de utilização no sentido de se tornar 

cada vez mais “presente” nas suas disciplinas ofertadas na  modalidade de Educação a Distância ou 

semipresencial. É importante conhecer sempre mais sobre as amplitudes e possibilidades das unidades 

didáticas pedagógicas de conteúdo e de prática encontrados nas plataformas eletrônicas, para facilitar e 

melhorar o desempenho de professores e alunos. A compreensão sobre qual é a qualidade dos meios 

(ou do conjunto deles) utilizados para levar a informação aos alunos e quanto são eficientes, associada 

a compreensão da qualidade e eficiência de interação que as atividades possuem, é que traz a melhor 

aplicação. 

Com as observações sobre estes recursos durante a prática didática dos professores e a prática e 

feedback discentes, foi possível indicar elementos para propostas de conjunto didáticos em estruturas 

flexíveis não para serem tomadas como um padrão definitivo, mas como um parâmetro ou ponto de 

partida para a variação didática que o ambiente oferece.  As propostas de estrutura de conteúdo e 

identidade didática e pedagógica para cursos em ambientes virtuais são legítimas e representativas, 

pois são originárias da prática autêntica dos atores envolvidos no processo genuíno de ensino e de 

aprendizagem na modalidade.  
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