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RESUMO

LENZI. Greicy Kelli Spanhol. Diretrizes para a Gestão de Projetos
de Cursos de Capacitação na Modalidade de Educação a
Distância, 2010. 147f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e
Gestão do Conhecimento). Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2010.
Orientador: Prof. Dr. Francisco Antonio Pereira Fialho
Co-orientador: Prof. Dr. Ing. Neri dos Santos
Defesa: em 22 de fevereiro de 2010.
Os cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD) exigem
processos específicos e complexos para serem realizados. Isso
implica na necessidade de um modelo robusto de gestão de projetos
que abarque todos os processos para garantir que estes obtenham
eficiência e eficácia no processo educacional. Assim, esta
dissertação, por meio da aproximação das áreas de EAD e
Gerenciamento de Projetos (GP), buscou construir diretrizes de
gestão em projetos nessa modalidade de ensino. Destarte, foram
identificados os processos de um curso de capacitação e
configuradas áreas de gestão de EAD. Os procedimentos
metodológicos delineados foram a pesquisa aplicada, bibliográfica e
documental e, o estudo de caso foi executado no LED/UFSC. As
atividades efetuadas foram analisadas e apresentadas a partir de
uma perspectiva do PMBOK®, bem como foi realizada uma análise
comparativa entre um curso que não teve como base o GP e o estudo
de caso eleito. A partir disso verificou-se que a aplicação das
práticas de gerenciamento de projetos contribui para a melhoria dos
padrões de efetividade da Gestão em EAD.
Palavras Chave: Gestão; EAD; PMBOK.
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ABSTRACT

LENZI, Greicy Kelli Spanhol. Guidelines for Project Management
Training Courses in Distance Learning, 2010. 147p. Dissertation
(Masters in Engineering and Knowledge Management). Graduate
Program in Engineering and Knowledge Management, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.
Advisor: Prof.. Dr. Francisco Antonio Pereira Fialho
Co-supervisor: Prof. Dr. Ing Neri dos Santos
Defense: on February 22, 2010.
The courses in the modality of Distance Learning (DL) require
specific and complex processes to be realized. This implies a project
management robust model that covering all this processes to ensure
efficiency and effectiveness in the educational process. Thus, this
dissertation, through the approximation of the areas of DL and
Project Management (GP), had aimed to create guidelines for the
management of projects in Distance Learning Courses. Thereby, first
of all it was identified the processes of a training course and set the
fields of DL management. The methodological procedures used were
the applied research, literature and documents review, and the case
study that was performed on LED/UFSC. The activities performed
were analyzed and presented from a perspective of the PMBOK® as
well as was performed a comparative analysis between a course
that was not based on the GP and the case study chosen. From this it
was found that the application of practical project management
contributes to improving the standard of effectiveness of
management in DL.
Keywords: Management; Distance Learning; PMBOK.
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CAPÍTULO 1
1. INTRODUÇÃO
O atual mundo globalizado tem sua administração gerida por
idéias, informações e códigos digitais, valorizando a imaterialidade
produtora da inovação, criatividade e conhecimento, principalmente
devido a transição de uma Sociedade baseada em Informação para
uma Sociedade baseada em Conhecimento. Neste cenário, a
educaç~o “é um dos palcos do processo de construção e
reconstrução do conhecimento”, pois ao possibilitar e agilizar
processos sociais de mudanças esta permite que a informação se
torne conhecimento (DUARTE, 2007, p. 14).
A partir desta ótica, as organizações e Instituições
Educacionais buscam ampliar sua forma de ensino/aprendizagem,
onde alem de soluções presenciais, passam a incorporar, cada vez
mais, a Educação a Distância (EAD), uma vez que esta se apresenta
como uma das principais possibilidades para atender a demanda de
disseminação do conhecimento.
A Educação a Distância surgiu como uma modalidade de
ensino para facilitar o acesso ao conhecimento pelas pessoas e
organizações que precisam de constante aperfeiçoamento. A EAD
utiliza as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como
suporte para desenvolver ambientes de ensino e aprendizagem que
permitem: rápido acesso e distribuição de conteúdos, coleta de
informação em tempo real, pesquisa, constante interação e troca de
saberes em um verdadeiro processo de construção do conhecimento
(BRICALL, 2004).
Assim, a evolução das TICs, associadas às inovações
tecnológicas e integradas as redes de comunicação por
computadores, bem como aplicadas em um contexto educacional
específico, vêm exercendo papel de destaque na Sociedade do
Conhecimento, de tal modo, que a EAD tornou-se um sistema basilar
para a difusão do conhecimento e desenvolvimento de
competências e habilidades em um curto espaço de tempo,
independo da localização geográfica do estudante (FIALHO;
SPANHOL, 2008).
Destarte, a EAD representa uma ampliação do universo
educacional, pois, nesta também se destacam a busca de novos
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aprendizados, a integração dos aspectos culturais, a atualização
profissional e a capacitação de recursos humanos para as variadas
atividades ocupacionais.
Para Moore e Kearsley (2007, p. 2) a Educação a Distância é
um aprendizado “planejado que normalmente ocorre em lugar
diverso do professor e como conseqüência requer técnicas especiais
de planejamento de curso, técnicas instrucionais especiais, métodos
especiais de comunicação, eletrônicos ou outros, bem como
estrutura organizacional e administrativa específica” para gerir os
seus cursos.
Desta forma, em um sistema de ensino como a EAD, onde a
teia de relacionamentos se forma na organização e nas interações
inerentes a qualquer projeto, desvendar como estes projetos são
conduzidos e/ou produzidos e qual é o alcance para a sociedade que
deles dependem são alguns dos principais aspectos a serem
considerados.
Para Ribeiro, Timm e Zaro (2007, p. 5) planejar e executar
projetos de EAD requer “um trabalho de organizaç~o detalhado, que
se desdobra em inúmeras tarefas, com suas particularidades”, o que
implica numa gestão aprimorada desde o início até o fim de um
projeto nesta modalidade de ensino. Ou seja, “para que o processo
de ensino/aprendizagem na educação a distância ocorra é preciso
que a gestão contemple as questões pedagógicas, administrativas,
tecnológicas, etc.” (MILL; BRITO, 2009, p. 1).
Assim, para gerir um Sistema de EAD, conforme Perry et al.
(2006, p. 6) se faz necessário construir soluções que atendam as
questões que inter-relacionam os aspectos da EAD. Isto é,
desenvolver soluções que passam pela integração flexível de
diferentes “vari|veis a serem identificadas, através de modelos de
gestão que apontem para soluções criativas e viáveis
economicamente”, de modo que contemplem desde o planejamento
até a finalização do projeto.
Garton e McCulloch (2006, p. 1), afirmam que “o sucesso de
um projeto é determinado primeiramente pela qualidade da gestão
do projeto”. Ou ainda, conforme publicado no Project Management
Manual (Harvard Business School, 1996): o sucesso do projeto
usualmente está baseado na clareza dos objetivos e quão bem os
membros da equipe coordenarão as atividades do mesmo.
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A partir disso, para possibilitar maior suporte aos cursos a
distância, foi identificada a necessidade de aproximação entre a área
de EAD e a de Gerenciamento de Projetos (GP), pois a segunda pode
dar o suporte adequado para a execução de projetos nesta
modalidade de ensino, uma vez que a GP é ramo da Administração
que tem por objetivo cuidar dos aspectos de iniciação, execução,
controle e fechamento de projetos (XAVIER et al., 2005).
O GUIA PMBOK® (2004) é um compêndio contendo o
conjunto de melhores práticas em Gerenciamento de Projetos,
sendo este o principal referencial utilizado nesta área. O documento
é preciso conhecimentos e habilidades em pelo menos cinco áreas
de especialização:
• O conjunto de conhecimentos em gerenciamento de
projetos;
• Conhecimentos, normas e regulamentos na área de
aplicação;
• Entendimento do ambiente do projeto;
• Conhecimentos e habilidades de gerenciamento em geral;
• Habilidades interpessoais.
Estes conhecimentos e habilidades deverão ser aplicados e
integrados. Sendo assim, esta pesquisa visa à investigação de dados
pontuais para identificação e adequação dos procedimentos
necessários a implementação do PMBOK® em projetos de EAD para
estes alcançarem o sucesso na sua execução, bem como pretende-se
estruturar diretrizes para um modelo robusto de Gestão de Projetos
de Cursos de Capacitação objetivando garantir a qualidade dos
processos educacionais.
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA
A Sociedade do Conhecimento tem proporcionado inovações
e avanços científicos e tecnológicos cada vez mais acelerados,
especializados e voláteis. Nesse contexto os indivíduos precisam
estar cada vez mais capacitados, com competências e habilidades
que possam produzir valores e riquezas para esta Sociedade. Este
fato faz com que as instituições educacionais busquem alternativas
que promovam respostas mais rápidas e dinâmicas na formação de
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indivíduos que sejam capazes de prover estes novos conhecimentos.
Para Terçariol et al. (2008), a expansão do setor educacional se deve
ao aumento na necessidade do mercado de profissionais cada vez
mais qualificados no mercado de trabalho.
Nesse cenário, a Educação a Distância (EAD) já algum tempo
vem sendo “propagada como uma alternativa com condições de
atender de forma eficaz a grande demanda por educação formal e
por educaç~o continuada” (NUNES, 2006, p.1), pois esta permite a
flexibilização dos espaços e tempos nos processos educacionais.
Todavia, para que EAD obtenha eficiência e eficácia no
processo educacional, são fundamentais ações de investigação,
planejamento, gerenciamento, controle e investimento em projetos
de cursos que estejam adequados a realidade da Instituição. Sendo
que o principal fator a ser considerado na implantação de um
projeto é a gestão do mesmo, pois conforme Freitas (2006, p.1),
pesquisas que foram desenvolvidas nos últimos anos apontam para
uma correlação entre qualidade do processo educacional e o
desempenho dos seus gestores.
Testa (2002 p. 10) afirma que experiências em projetos
passados indicam que a EAD ainda tem desafios para serem
superados, podendo-se citar entre eles a complexidade dos sistemas
administrativos, os custos, índices de abandono, métodos de
avaliação confiáveis, lentidão no feedback, entre outros. Assim,
para o autor, “diversos esforços tornam-se necessários a fim de
evitar erros e garantir o sucesso na implementaç~o e gest~o” de
projetos de cursos em EAD.
O documento de Referenciais de Qualidade para Cursos a
Distância (2007) do MEC/SEED apresenta que a gestão de um
projeto de curso de EAD deve ser integrada aos processos da
Instituição. Contudo, o documento de Apresentação dos Resultados
do Levantamento de Informações – Dificuldades na Articulação em
EAD, afirma que entre as principais dificuldades apresentadas está a
“realizaç~o de projetos de EAD n~o integrados” e a “inexistência de
um plano de gestão que possibilite ações sistematizadas e
integradas” (BRASIL, 2005, p. 1).
Deste modo, os modelos de EAD carecem de ferramental
técnico-científico para gerenciar cursos, ou seja, a EAD necessita de
uma abordagem profissional de gestão, não apenas em questão de
princípios pedagógicos ou de infra-estrutura, “mas de um ponto de
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referência institucional que norteie e agregue os recursos de
planejamento e desenvolvimento da Educação a Distância, com
critérios claros de planejamento e gestão, bem como instrumentos
para acompanhar e coordenar cada etapa” (RIBEIRO; TIMM; ZARO,
2007, p.3). Para os autores “conhecer todos os aspectos da Gest~o
de EAD é requisito essencial para que a mesma seja desenvolvida de
forma profissional e com qualidade" (2007, p.5).
A partir desta realidade, é preciso elaborar um modelo gestão
de projetos de cursos em EAD robusto, que contemple as questões
de qualidade e de integração, considerando ainda, que para um
Sistema de Educação a Distância operar de maneira eficiente e eficaz
é indispens|vel “um grau consider|vel de sofisticaç~o gerencial”
(MOORE E KEARSLEY, 2007, p. 19), pois ao gerenciar projetos, uma
Instituição consegue adequar as melhores práticas administrativas à
sua realidade, integrando, evoluindo e melhorando continuamente,
sendo isto um dos aspectos básicos para a Gestão em EAD.
Destarte, para elaboração de diretrizes para a Gestão de
Projetos em EAD, buscou-se apoio no Guia PMBOK, que é Um Guia
do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (GP)
e aborda as melhores práticas nessa área.
Porém, como o guia tem foco em gerência de projetos, não
abordando questões educacionais, é necessário pesquisar uma
forma de compatibilizar as práticas indicadas no guia com a Gestão
de Projetos de Cursos nesta modalidade de ensino. Assim,
questiona-se como é possível compatibilizar as melhores práticas de
Gerenciamento de Projetos à Gestão de Cursos de Capacitação na
modalidade de EAD?

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
1.2.1 Objetivo Geral
Propor diretrizes para Gestão de Projetos de Cursos de
Capacitação a Distância com base em práticas de Gerenciamento de
Projetos.
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1.2.2 Objetivos Específicos
 Identificar os processos de um Curso de Capacitação na
modalidade a distância;
 Propor áreas de Gestão de EAD compatíveis com a Gestão de
Projetos de cursos.
1.3 JUSTIFICATIVA
Com a necessidade de capacitação profissional presente no
mundo globalizado, a EaD permite que mais pessoas obtenham
acesso a maior quantidade, bem como a melhores recursos de
aprendizagem, ampliando as possibilidade de formação com maior
flexibilidade e qualidade para indivíduos que por diferentes motivos
não podem ou não puderam freqüentar a escola. Para Moore e
Kersley (2007) a EAD, em termos gerais, promove novas
oportunidades de aprendizado para muitas pessoas.
Assim, diversos investimentos vêm sendo realizados na
implementação de programas de EAD. Mill e Filho (2004, p. 1)
afirmam que a EAD est| se expandindo tanto no Brasil que “levou o
MEC a criar uma Secretaria de Educação a Distância (SEED) e a criar
leis que regulamentam” essa modalidade de ensino, cita-se como
exemplo: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n
9.394 (20/12/96), que é regulamentada pelo Decreto n 5.622
(20/12/05) e pelo Decreto n 2.561 (27/04/98) e têm a
normatização definida por uma Portaria Ministerial n 4.361
(29/12/2004).
O MEC/SEED em 2003 ainda criou um documento chamado
de Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância. Este
documento foi revisto e uma versão preliminar da revisão foi
submetida à opinião pública, sendo que ao final da avaliação foram
recebidas mais de 150 opiniões e críticas, tendo sido a maioria
incorporada (BRASIL, 2007). Na versão vigente publicada em agosto
de 2007 está explicitado que a EAD é uma importante modalidade
na expansão da Educação Superior do País.
Deve-se sublinhar que o documento não tem poder legal,
porém foi elaborado como um “referencial norteador para subsidiar
atos legais do poder público no que se referem aos processos
específicos de regulaç~o, supervis~o e avaliaç~o” de EAD (BRASIL,
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2007, p.2). O referido documento ainda coloca que “por envolver um
conjunto de processos integrados, a gestão de um sistema de
educaç~o a dist}ncia em nível superior é complexa” (BRASIL, 2007,
p.29).
No mesmo sentido, Bof (2002, p.1) coloca que um sistema de
EAD por ser complexo e necessita de uma “gest~o eficiente para que
os resultados educacionais possam ser alcançados”. Embora existam
leis e referenciais para serem seguidos Testa e Freitas (2002, p.1)
apontam que “o movimento da Educaç~o em direç~o { Internet
ainda é coberto por algumas incertezas”, e muitas das instituições
que propuseram implantar EAD, sem um projeto de gestão, ao fazêlo encontraram dificuldades desde o planejamento até o
credenciamento.
Contudo, ainda que seja ressaltado por muitos a importância
da gestão em EAD (BRASIL, 2002 e 2007; Bof, 2002; Perry et al.,
2006; Ribeiro, Timm e Zaro, 2007; Moore e Kearsley, 2007;
Mallmann, 2009), os estudos e textos consistentes sobre assunto
ainda são escassos (MILL e BRITO, 2009, p. 1). Para Perry et al.
(2006) embora hoje se tenha muitos estudos em EAD até agora
grande parte destes foram focados em apenas questões específicas
da gestão, sendo principalmente abordado os aspectos pedagógicos
e tecnológicos. Para os autores, este posicionamento só resolve
problemas pontuais da EAD e não apontam e explicitam a inserção
de outras áreas do conhecimento que auxiliam na compreensão das
necessidades e dos processos inerentes a um projeto de curso nessa
modalidade de ensino.
Uma das áreas que pode contribuir com a superação das
dificuldades de Gestão de Cursos em EAD é a Gerência de Projetos,
pois a mesma é uma estratégia administrativa moldada a partir da
necessidade de executar empreendimentos temporários e
exclusivos com diferentes graus de complexidade, buscando atingir
o objetivo proposto e visando acompanhar os projetos desde o seu
início até o fim. O gerenciamento de projetos “envolve a aplicaç~o de
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do
projeto, a fim de atender aos seus requisitos b|sicos” (XAVIER et al.,
2005, p. 7).
A área de Gerência de Projetos possui um Guia do Conjunto de
Conhecimentos que reúne as melhores práticas de GP, sendo
denominado como Guia PMBOK® . Assim, ao realizar a aproximação
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destas duas áreas (Gerência de Projetos e Educação a Distância),
optou-se por utilizar o referido compêndio como referencial, uma
vez que este possui as “pr|ticas amplamente aplicadas, além das
práticas inovadoras que estão surgindo na profissão, inclusive
materiais publicados e n~o publicados” (PMBOK® , 2004, p. 3).
Coerente com estas definições, a presente proposta de
dissertação de mestrado, justifica-se no momento em que a mesma
permitirá adequar um conjunto de conhecimentos em gestão de
projetos (PMBOK®) à realidade da EaD, o que possibilitará melhor
entendimento das ações de um curso de capacitação, promovendo o
acompanhamento e o controle de cada uma das ações envolvidas no
processo e a qualidade tanto no planejamento como na execução
destes projetos, criando diretrizes para uma gestão que minimize
prováveis falhas, possibilite maior integração entre as equipes, bem
como identifique as tecnologias e otimize o processo administrativo.
1.4 LIMITAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TRABALHO
Este trabalho objetiva identificar os macro-processos de
Cursos de Capacitação na modalidade a distância e as suas áreas de
gestão para que, a partir disso, seja possível delinear o que é
necessário para gerenciar os cursos adaptando as práticas do
PMBOK® (3ª. Edição) às características da EAD. O objeto se refere a
proposição de um conjunto de diretrizes que foi elaborada a partir
do estudo de caso realizado no Projeto X, conforme descrito no
Capítulo IV. Deste modo, o escopo deste trabalho constitui-se dos
seguintes aspectos:
• Identificação dos macro-processos do curso de capacitação
a distância eleito para o estudo de caso;
• Aplicação de práticas de gerência de projetos do Guia
PMBOK® (3ª. Edição) selecionadas pela equipe do projeto;
• Apresentação de diretrizes para compatibilização do
PMBOK® (3ª. Edição) com cursos na modalidade a
distância.
Serão identificados apenas macro-processos, pois para a
gerência de projetos, “identificar significa fornecer uma vis~o geral,
e n~o uma descriç~o detalhada” (PMBOK®, 2004, p.3).
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Quanto a aplicação, somente serão empregadas as práticas
consideradas pela equipe do projeto apropriadas a um curso em
EAD, pois o PMBOK® (2004, p. 3-4) coloca que “a equipe de
gerenciamento de projetos é responsável por determinar o que é
adequado para um projeto específico”e ainda complementa que “a
organização ou a equipe de gerenciamento de projetos deve decidir
como essas atividades serão abordadas no contexto e nas
circunstâncias do projeto para o qual o Guia PMBOK® está sendo
usado”, pois nem todos os processos ou atividades descritos podem
ser aplicados uniformemente no contexto de projeto.
O trabalho é desenvolvido especificamente para Cursos de
Capacitação (Extensão), não considerando de forma aprofundada as
especificidades da legislação e dos procedimentos da Educação
Superior a Distância, pois conforme Marcheti, Belhot e Seno (2005),
para estes tipos de curso não existe legislação específica, valendo a
certificação livre.
1.5 ADERÊNCIA DO TEMA AO PROGRAMA PPEGC
Esta dissertação é aderente ao PPEGC, uma vez que, apresenta
elementos necessários para a base da construção de um modelo de
Gestão de Projetos em Educação a Distância, sendo EAD uma das
linhas de pesquisa do programa.
Na construção das diretrizes foram pesquisadas Mídias do
Conhecimento para serem utilizadas com o intuito de disseminar
conhecimento, bem como buscou-se técnicas auxiliares que
possibilitassem a explicitação do conhecimento dos membros das
equipes do projeto. Ainda investigou-se os processos e as atividades
intensivas em conhecimento que constituem um Sistema de EAD,
sendo que estas deram base para a configuração das áreas para a
Gestão do mesmo. A partir da investigação, verificou-se a
necessidade da área de Gestão do Conhecimento para a Gestão de
Projetos em EAD, sendo esta então delineada como uma sub-área do
Sistema.
Ressalta-se ainda que os critérios básicos para a elaboração
das diretrizes foram embasados em um Guia de Melhores Práticas
em Gerenciamento de Projetos, que é uma das abordagens utilizadas
para gerenciar projetos nas áreas de Mídia e Conhecimento e Gestão
do Conhecimento deste Programa.
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CAPÍTULO 2
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A apresentação deste capítulo está divido em 3 partes. A
primeira parte explicita o histórico da EAD, seus conceitos e
características. A segunda trata da Gestão em EAD. E por fim são
abordados os conceitos de Gestão de Projetos e o PMBOK®.
2.1. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
As atuais configurações econômicas, sociais e culturais
demandam por uma formação constante dos indivíduos, assim como
requerem ações integradas de educação ao longo da vida (GOMES;
LOPES, 2004). Para Coelho (2002), neste contexto, a educação está
sendo vista como o ponto-chave para capacitar sujeitos com
habilidades e competências necessárias ao mundo de trabalho.
Dentro deste cenário, de uma sociedade que exige cada vez
mais conhecimento, a educação passou e continua passando por
diferentes modificações, como por exemplo a incorporação de
tecnologias para promover o ensino e a aprendizagem. Conforme
Spanhol e Spanhol (2009) a partir da inserção de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) na Educação, houve um aumento
exponencial nas possibilidades de disseminação do conhecimento.
Neste sentido, a virtualização do ambiente educacional
derrubou barreiras como espaço e tempo, promovendo a
democratização do acesso ao conhecimento, independendo de lugar,
horário, ocupação ou idade do sujeito apreendente. Para Oakes
(2002) uma das principais proposições da EAD é exatamente a
independência de local e horário para a realização dos cursos, pois
isso permite que mais pessoas possam iniciar ou continuar seus
estudos.
Por conseguinte, a Educação a Distância está sendo
reconhecida como principal meio para atender a demanda de
formação contínua, uma vez que foi criada com o objetivo de gerar
condições para o acesso daquelas pessoas que por alguma razão não
podem obter instrução pelos meios formais e tradicionais de ensino
(SOUZA, 2000).
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2.1.1. Histórico da Educação a Distância
Com esta necessidade de qualificação e atualização constante,
a Educação a Distância ganha cada vez mais destaque. Porém,
embora a propagação desta área esteja acontecendo apenas nos
últimos anos, ela é uma modalidade de ensino bastante antiga.
De acordo com Landim (1997), pesquisadores da EAD
apontam que os primeiros indícios de ensinar a distância foram por
meio de correspondência. Os marcos podem ser delimitados pelas
cartas de Platão para Dionísio e as cartas dos Apóstolos para os
Cristãos, pois estes documentos apresentavam doutrinas,
postulados e aconselhamentos que eram transmitidos para aqueles
que necessitassem destes conhecimentos, independentemente da
localização geográfica dos mesmos.
Além destas referências, Landim (1997) ainda coloca que no
dia 30 de março de 1728, foi publicado um anúncio na Gazeta de
Boston que oferecia material para educação e tutoria por
correspondência. Ou seja, já no século XVII se prenunciava que era
possível educar de forma não presencial.
Para Moore e Kearsley (2007) desde os seus primórdios, a
EAD evoluiu ao longo de cinco gerações, como se pode verificar na
figura 1.

Figura 1: Gerações da Educação a Distância
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Moore e Kearsley (2007)

Conforme os autores citados na Figura 1, a 1ª Geração tem
como característica principal o intercâmbio de documentos. Esta
geração remonta desde o surgimento da escrita até a década de
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1880, época que dissemina a modalidade de ensino chamado de
“Estudo por Correspondência”, cuja comunicaç~o era efetuada,
primeiramente, com textos escritos a mão e, posteriormente, com
impressos.
A 2ª Geração foi no início do Século XX com a transmissão de
Rádio e Televisão. No rádio a primeira autorização para uma
emissora educacional foi em 1921 para a University of Salt Lake City.
Já a televisao em 1934 a TV Educativa estava em desenvolvimento e
no mesmo ano a State University of Iowa transmitiu programas
sobre astronomia e higiene oral.
Em 1938, na cidade de
Vitória/Canadá, aconteceu a Primeira Conferência Internacional
sobre Educação por Correspondência. O resultado do evento foi a
propagação mundial dessa modalidade de ensino (SPANHOL, 2007).
No final da década de 1960 surge a 3ª Geração com a
iniciativa das Universidades Abertas. Estas universidades utilizavam
“|udio/vídeo e correspondência com orientação face-a-face, usando
equipes de cursos e um método prático para a criação e veiculação
de instruç~o em uma abordagem sistêmica” (MOORE; KEARSLEY,
2007, p. 47). Na Inglaterra surge a The Open University, entidade
reconhecida como modelo de sucesso e uma das principais
responsáveis pela expansão da EAD.
Em meados dos anos 80 surge a 4ª Geração, assim
determinada devido ao uso de teleconferências por áudio, vídeo e
computador que proporcionou a interação síncrona entre
alunos/professores/instrutores.
Nas
várias
bibliografias
cônsultadas, essa geração é vista como a mais profícua, pois foi onde
se estabeleceram grande parte das formas multimídias de
comunicação.
A 5ª Geração veio com o desenvolvimento da internet, onde
foi possível as “classes virtuais com métodos construtivistas de
aprendizado em colaboração e na convergência entre texto, áudio e
vídeo em uma única plataforma” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 48).
Ao longo dessas 5 gerações a EAD foi se disseminado pelo
mundo, como pode-se verificar no quadro 2.1.

País
Alemanha

Ações
FernUniversität - Hagen fundada em 1974, a única
universidade de estudos a distância nos países de língua
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alemã.
África
Sul

do

Austrália
Canadá
Costa Rica
China

EUA

França

Holanda
Índia

Inglaterra

Portugal
Suécia
Tailândia
Turquia
Venezuela

Em 2004, a fusão da Unisa, a Technikon e o Vudec passaram a
fazer parte de uma única instituição ficando conhecida como
University of South Africa. Essa fusão resultou um sistema de
EAD único e muito amplo.
É uma das nações pioneiras em EAD, desde 1920.
A principal instituição é a Athabasca University, fundada em
1970.
Universidade Estatal a Distância da Costa Rica, fundada em
1977.
Em 1987, a TV por satélite se tornou o canal de comunicação
para um sistema de EAD, conhecido como China Central
Radio and TV University (CCRTVU).
A Penn State University é um exemplo de Universidade
pioneira e bem-sucedida em educação a distância, iniciou o
primeiro curso por correspondência em 1892. E a University
of Wisconsin, que iniciou seu programa de EAD em 1958.
O Centro Nacional de EAD (CNED) foi criado em 1939 (início
da guerra na Europa), para atender às necessidades dos
refugiados jovens.
The Open University of the Netherlands iniciou suas
atividades em 1984.
Criada em 1985, a Indira Gandhi National Open University (IGNOU), na Índia, é citada como destaque em EAD e
considerada uma mega-universidade pelo trabalho que
desenvolve e pelo enorme contingente de alunos que
atende.
A The Open University (OU) é possivelmente a maior e mais
tradicional instituição de Educação a Distância do Ocidente,
em 1969, permitindo que mais de 2 milhões de pessoas
tivessem acesso à educação superior por meio da EAD. A OU
representa o modelo preparatório de EAD no mundo.
A Universidade Nacional de EAD é a universidade aberta,
fundada em 1988.
Registra sua primeira experiência em 1833, com um curso
de Contabilidade.
A Universidade Aberta Sukhothai Thammathirat tem cerca
de 200 mil alunos em aproximadamente 400 cursos .
A Anadolu University que iniciou suas atividades em 1992 é
maior universidade de ensino a distância do mundo.
Universidade Nacional Aberta da Venezuela, fundada em
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1977. O número de
aproximadamente 60 mil.

alunos

a

distância

é

de

Quadro 2.1: Histórico da Educação a Distância no Mundo
Fonte: Adaptado de SANTOS (2008, p. 34, 35).

No Brasil a história da Educação a Distância remonta ao início
do Século XX, época que foi “marcada pelo surgimento e
disseminaç~o dos meios de comunicaç~o” (DRUMMOND et al., 2002,
p. 1). Como em outros lugares, também começou por meio do ensino
por correspondência, seqüenciado pela transmissão de rádio,
televisão, mídias digitais, internet e plataformas multimídias.
No quadro 2.2, elaborado com base em Coelho (2002),
Vianney, Torres e Silva (2003), Spanhol (2007) e Santos (2008),
pode-se verificar os principais marcos da EAD no Brasil.
Ano
1904
1923
1934
1937
1939
1941

1941
1943
1947
1957
1961

1967
1970

Descrição
Cursos por Correspondência: Escolas Internacionais.
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
Rádio-escola Municipal do Rio de Janeiro. Emissões radiofônicas
com folhetos e esquemas de aula.
Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação
(MEC).
Instituto Monitor. Primeiro instituto brasileiro para a oferta
sistemática de cursos de iniciação profissionalizante a distância.
Instituto Universal Brasileiro. Maior difusor de cursos
profissionalizantes a distância, no Brasil, no século XX, pela
modalidade de ensino por correspondência.
Universidade do Ar (RJ). Emissões radiofônicas para a formação
de professores leigos.
A Voz da Profecia (RJ). Instituição de EAD voltada para a
evangelização.
Universidade do Ar (SP). Curso Radiofônico.
Sistema Radio-Educativo Nacional (Sirena).
Movimento de Educação de Base. Início efetivo do serviço
radiofônico, com apoio de material impresso e grupos de apoio
locais.
Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa (Funteve) pelo
MEC.
Horário Nacional Educativo. Portaria 408 do Governo Federal
estabelece obrigatoriedade, para emissoras comerciais de rádio e
televisão, de apresentação de programação educativa, com 30min
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1970
1971
1971
1972
1972
1973
1976
1978
1979
1979
1981
1987
1987
1988

1990
1990
1992

1993
1993
1993

1994
1995
1995
1995
1995

1996

diários ou 75min aos sábados e domingos.
Sistema Nacional de Ensino por Correspondência.
Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT).
Supletivo 1º Grau.
Relatório Newton Sucupira após visita à The Open University
(OU) na Inglaterra.
Programa Nacional de Tele-Educação (Prontel) criado pelo
Ministério da Educação.
Plano Nacional de Tecnologias Educacionais (Planate) do MEC.
Sistema Nacional de Tele-educação (SENAC).
Telecurso 2º Grau .
Programa de Alfabetização de Adultos: Mobral/FCBTVE/Prontel.
Programa de Pós-Graduação Tutorial a Distância (POSGARD).
Telecurso 1º Grau.
1º Encontro Brasileiro de Educação e TV.
O CNPq lança o projeto Universidade Vídeo.
A Portaria 511/88 constitui um grupo de trabalho no MEC, para
elaborar uma Proposta de Política Nacional de Educação a
Distância, apresentada em 1989. O Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais (INEP) cria uma Coordenadoria de
Educação a Distância.
Projeto-Piloto de Utilização do Satélite na Educação (MEC).
Programa Um Salto Para o Futuro.
Institucionalização da EAD. A Secretaria de Ensino Superior do
MEC propõe discussões para estimular a EAD nas universidades
brasileiras. Surge a proposta das “C|tedras da UNESCO”. Criaç~o
da Coordenação Nacional de EAD, no organograma do MEC.
Sistema Nacional de Educação a Distância.
Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (SINEAD)do MEC.
Decreto Presidencial, estabelecendo acordo entre o MEC e o
Ministério das Comunicações para a redução de tarifas de
telecomunicações para EAD.
O Decreto 1.237 cria o Sistema Nacional de Educação a Distância.
Concepção da Secretaria de Educação a Distância pelo MEC.
TV Escola.
Constituição da Associação Brasileira de Educação a Distância.
Criação do Laboratório de Ensino a Distância na Universidade
Federal de Santa Catarina. Pesquisa e produção de modelos e
estratégias para o uso da Internet, videoconferência e outras
tecnologias de comunicação e informação na EAD.
Legislação específica de EAD. Aprovação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional n°9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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1999
1999
2000
2001
2002
2003
2003
2005

2005
2006
2007

2007

O MEC começou a credenciar oficialmente instituições de cursos à
distância no Brasil.
Universidade Virtual Pública do Brasil (Unirede). União de 18
universidades públicas.
Universidade Virtual Brasileira. Consórcio entre 10 universidades
privadas.
1ª Normatização sobre EAD com a Portaria no 2.253.
MEC cria a Comissão de Assessoria para a Educação Superior a
Distância.
Escola Digital Interativa.
1ª Versão do documento de Referenciais de Qualidade para
Educação Superior a Distância do MEC.
Decreto n°5.622 que regulamentou a lei n°9.394 e revogou os
decretos n°2.494 de 10/02/98, e n°2.561 de 27/04/98, com
normatização definida na Portaria Ministerial n°4.361 de 2004.
Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Ano em que as instituições de ensino superior passam a oferecer
cursos de graduação a distância.
Portaria no 1.047, de 7 de novembro de 2007, que aprovou as
diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de
avaliação para o credenciamento de instituições de educação
superior e seus pólos de apoio presencial, para a modalidade de
educação a distância, nos termos do art. 6 inciso IV, do Decreto
5.773/2006.
2ª Versão do documento de Referenciais de Qualidade para
Educação Superior a Distância após submissão de uma versão
preliminar à opinião pública, onde considerou-se mais de 150
opiniões e críticas para elaboração da versão final.

Quadro 2.2: Cronologia da Educação a Distância no Brasil
Fonte: Adaptado de COELHO (2002), VIANNEY, TORRES, e SILVA (2003),
SPANHOL (2007) e SANTOS (2008).

Conforme Vianney, Bárcia e Luz (1999), embora o transcursar
destes anos demonstre esforços na direção do domínio das técnicas
da Educação a Distância e no aumento da oferta de ensino nesta
modalidade, até os anos 90 não houve uma concentração no
estabelecimento de Núcleos de Referência na formação de
conhecimentos e de mão-de-obra especializada. Da mesma forma,
não houve uma busca à estruturação de grandes agências para
oferta regular de cursos.
Para Santos (2008, p. 43) a história da EAD no Brasil foi
marcada por indecisões políticas sobre a aplicação ou não de
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tecnologias de ensino/aprendizagem na educação. Belloni (2002, p.
125) acredita que as “políticas públicas do setor têm um car|ter
tecnocrático, autoritário e centralizador que as destina
necessariamente a resultados medíocres, sen~o ao fracasso”. Para a
autora é difícil realizar a pesquisa propriamente tecnológica ou
pedagógica no Brasil, pois determinações políticas ou econômicas
muitas vezes impedem o avanço nestas áreas.
Assim, ao observar o Quadro 2.2 verifica-se que as políticas
voltadas para EAD somente tiveram início em 1988 com a
instituição da Portaria 511/88 para elaboração da Proposta de
Política Nacional de Educação a Distância, sendo que apenas em
1992 ocorre a institucionalização da modalidade de Ensino com a
concepção da Coordenação Nacional de EAD.
No ano de 1994 foi criado o Sistema Nacional de EAD e em
1995 foi concebida a Secretaria de Educação a Distância no MEC,
porém a 1ª Lei que referenciou área (LDB n°9.394) somente foi
publicada em 20/12/1996. O Artigo 80° da referida Lei “institui a
educação a distância como modalidade suficiente e equivalente para
o ensino, em todos os níveis” (VIANNEY; TORRES; SILVA, 2003, p.
89).
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto Lei nº 2.494
de 1998. Para Spanhol (2007), sua publicação no Diário Oficial da
União estabeleceu categoricamente a Educação a Distância como
modalidade de ensino no Brasil. O autor ainda acrescenta que a EAD
se consolidou definitivamente como política pública a partir do
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), disposto no Decreto
Lei nº 5.800 de 2006, que têm por objetivo expandir e interiorizar o
oferecimento de cursos, bem como de programas de educação
superior no Brasil.
2.1.2. Conceituação de Educação a Distância
O conceito de Educação a Distância tem constantemente
evoluído, porém o uso de recursos didáticos e a distância física entre
professor e aluno são pontos chaves nessa modalidade de ensino.
Para García Aretio (1994) a Educação a Distância
[...] é um sistema tecnológico de comunicação
bidirecional (multidirecional), que pode ser
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massivo, embasado na ação sistemática e
conjunta de recursos didáticos e pelo apoio de
uma organização e tutoria, que separados
fisicamente dos estudantes, propiciam a
aprendizagem independente (GARCÍA ARETIO,
1994, p. 39).

O Artigo 1º do Decreto nº 2.494 de 10/02/1998, que
regulamentava o Art. 80° da LDB nº 9.394/96 afirma que a EAD
[...] é uma forma de ensino que possibilita a
auto-aprendizagem, com a mediação de
recursos
didáticos
sistematicamente
organizados, apresentados em diferentes
suportes
de
informação,
utilizados
isoladamente ou combinados, e veiculados
pelos diversos meios de comunicação (BRASIL,
1998, p.1).

O Decreto nº 5.622 de 19/12/2005 que revogou o Decreto nº
2.494, assinala a Educação a Distância
[...] como modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação
e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005,
p.1).

Para Moore e Kearsley (2007) a idéia básica do que é EAD é
bem simples: alunos e professores se encontram em locais distintos
em todo ou pelo menos a maior parte tempo que aprendem e
ensinam. E por estarem em locais separados, esses precisam de
algum tipo de tecnologia que transmita as informações e lhes
permita interagir.
Destarte, a Educação a Distância caracteriza-se “pela
utilização de uma multiplicidade de recursos pedagógicos com o
objetivo de facilitar a construç~o do conhecimento” (LITWIN, 2001,
p. 14). Neste contexto, o aluno é colocado inteiramente em contato
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com o material de apoio estruturado e é estimulado a construir o
seu conhecimento (SOUZA, 2000).
Devido a isso, a EAD possui características que a diferencia do
cenário da antiga escola. Para Spanhol (2007) essas diferenças são
verificadas no que diz respeito a diversificação na gestão da
aprendizagem, na forma de acesso ao conteúdo e na expansão dos
espaços educacionais.
2.1.3. Características da Educação a Distância
A Educação a Distância se distingue de outras modalidades de
ensino por que utiliza diversos recursos pedagógicos para a
construção do conhecimento (LITWIN, 2001), bem como emprega
recursos tecnológicos para o compartilhamento e disseminação
deste conhecimento.
García Aretio (2002) afirma que existem características
mínimas para promover o ensino/aprendizagem em EAD, sendo
estas apresentadas na figura 2.

Figura 2: Características da EAD
Fonte: Elaborada pela autora a partir de García Aretio (2002)

A separação física entre professor e aluno se refere ao fato
desses estarem em localizações geográficas distintas e, mesmo
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assim, ocorrer a aprendizagem, uma vez que o diálogo ocorre
virtualmente. O apoio dos meios tecnológicos permite a
democratização, o acesso e disseminação do conhecimento às
populações que não podem freqüentar classes presenciais.
A organização de apoio e tutoria implica na estruturação do
suporte ao aluno, pois estes são responsáveis pelo
acompanhamento, avaliação e motivação do estudante. A
aprendizagem flexível, independente e colaborativa possibilita
ao aluno estudar de acordo com seu próprio tempo e ritmo;
promove a capacidade de que este construa seu próprio caminho de
aprendizagem; e a mediação tecnológica permite que o estudante
construa novos conhecimentos a partir de atividades em conjunto
com professores, tutores e colegas.
A comunicação bidirecional mediada se refere ao diálogo
entre professor e aluno. Porém, o autor coloca que na atualidade se
faz necessário a comunicação multidirecional, ou seja, esta não deve
ser somente entre professor e aluno, mas também dos alunos entre
si. Esta comunicação é mediada pelos materiais de estudo e pelas
vias de comunicação (GARCÍA ARETIO, 2002).
Além dos aspectos para promover a aprendizagem citados
por García Aretio (2002) o desenvolvimento de cursos e programas
de Educação a Distância, deve ser baseado em uma estrutura
organização.
Para Gomes e Lopes (2004, p. 5), não há uma única forma de
organizar um Sistema de EAD, pois “as estruturas organizativas ir~o
depender dos objetivos, da concepção do curso, do perfil dos alunos
e da dimens~o do sistema com relaç~o { oferta”. Embora não haja
esta maneira única de organização, Bof (2002) acredita que existem
6 aspectos gerais que compões os Sistemas de EAD, conforme
disposto na figura 3.
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Figura 3: Sistemas de Educação a Distância
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Bof (2002)

Estes sistemas possuem estruturas e mecanismos para
planejar, preparar e disponibilizar os materiais instrucionais para
os alunos (independendo da natureza do material, que pode ser
audiovisual, impresso, on line, etc.). Apresentam, também, serviços
de apoio à aprendizagem do estudante, tais como: tutoria,
biblioteca, encontros presenciais ou on line. Para prover ao aluno
informações necessárias no desenvolvimento do curso os serviços
de comunicação são a base e, por isso, devem ser planejados e
condizentes com a estratégia pedagógica e com o perfil do públicoalvo.
Deve-se ainda existir uma estrutura física, tecnológica e de
pessoal que atenda a abrangência e o tipo de desenho instrucional
do curso, bem como possuir um mecanismo de monitoramento e
avaliação do sistema e uma sistemática de avaliação do aluno
bem definida e operacional (BOF, 2002).
Santos e Rodrigues (1999) complementam afirmando que as
características fundamentais para se desenvolver um curso em EAD
são:
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Quadro 2.3: Características Fundamentais de Cursos a
Distância
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Santos e Rodrigues (2009)

Para os autores, em EAD um ponto-chave é estudar, planejar e
elaborar cada um destes passos com vistas às necessidades dos
programas, dos educadores e dos alunos.
Nesse sentido, para promover a Educação a Distância é
preciso arquitetar estratégias pedagógicas, capacitar os recursos
humanos envolvidos no processo e por fim investigar e desenvolver
mecanismos que assegurem a qualidade (RETAMAL et al., 2009).
Assim, a estrutura organizacional e a gestão são essenciais para que
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se possa atender todos estes aspectos, pois conforme o Decreto
5.622 de 2005 “a Educaç~o a Dist}ncia organiza-se segundo
metodologia, gest~o e avaliaç~o peculiares” (BRASIL, 2005, p. 1) que
devem ser previstas e atendidas em cada instituição que ofertar
cursos nesta modalidade.
2.2. GESTÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A gestão de um sistema, seja ele presencial ou a distância,
busca coordenar, orientar, executar e acompanhar as atividades
para atingir objetivos estabelecidos no planejamento e escopo de
um projeto. Para Duarte (2008) a gestão é o ato de trabalhar com e
por intermédio de pessoas para realizar objetivos comuns, de forma
interativa, dinâmica e cíclica. Rumble (2003, p. 15) define gestão
como
[...] um processo que permite conduzir, com
apoio do pessoal envolvido, uma atividade com
eficiência e eficácia, a tomada de decisões com
respeito às ações que se fizerem necessárias, a
escolha e a verificação da melhor forma de
executá-las. Os gestores são responsáveis por
certo número de funções, entre as quais,
planejamento, organização, direção e controle.

O autor ainda coloca que os objetivos, dimensionamentos e
métodos em EAD não são tão diferentes do sistema tradicional de
ensino, o que realmente difere é a infra-estrutura física, tecnológica,
administrativa e pedagógica, que devem ser espelhadas nos
objetivos e nas formas de gestão.
Aqueles que se dedicam ao ensino a distância
não estão isentos dos mesmos desafios
encontrados no sistema tradicional de ensino.
Devem dotar-se das mesmas competências
comuns a quaisquer gestores, mas o cenário no
qual exercem suas atividades é bastante
diferente (RUMBLE, 2003, p. 14).

Este cenário é composto por diversos processos que se interrelacionam, pois a EAD possui equipes que desenvolvem materiais
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didáticos, equipe de tutoria que acompanha os alunos, sistema
formalizado de avaliação, serviços de comunicação, infra-estrutura
física/tecnológica/pessoal, monitoramento, secretarias e avaliação
de serviços, entre outros (BOF, 2002). Estas estruturas interagem de
maneira sistêmica e afetam umas as outras.
Deste modo, gerir um Sistema de EAD exige detalhamento,
integração e acompanhamento de diferentes atividades, bem como a
administração de uma equipe multidisciplinar. Paulsen (2002)
coloca que dentro de um Sistema de EAD existem diferentes
sistemas de gestão, sendo estes: Sistemas de Gestão de Conteúdos
da Aprendizagem; Sistema de Gestão da Aprendizagem; Sistema de
Gestão de Estudantes e Sistema de Gestão Financeira.
No entanto, Terçariol et al. (2008), detalha o plano de Gestão
em EAD a partir de 2 dimensões: Gestão da Aprendizagem e
Gestão Técnica-Administrativa.
Para os autores a Gestão da Aprendizagem compreende
todas as Etapas e Atividades do Curso; o Apoio à Aprendizagem; a
Comunicação; e a Avaliação.
As Etapas e Atividades do Curso incluem:
• Planejamento: definição das atividades acadêmicas;
• Design Instrucional do curso: especificação dos recursos
tecnológicos a serem aplicados e a identidade visual
condizente com os objetivos a serem alcançados;
• Produção: elaboração e compartilhamento do material
didático, bem como inclui o teste para verificação da
funcionalidade;
• Aplicação/Gerenciamento: coordenação e monitoramento a
fim de que os objetivos sejam alcançados dentro do prazo
previsto, bem como a correção imediata de problemas; e
• Avaliação: tanto dos aprendizes como dos processos e
produtos do curso e da instituição.
O Apoio à Aprendizagem visa o suporte e auxílio às atividades
acadêmicas dos alunos. As Redes de Comunicação se referem ao
processo comunicacional entre os envolvidos no projeto e os meios
a serem utilizados para este fim. A Avaliação é divida em 3 tipos:
Avaliação da Aprendizagem; Avaliação do Material Educacional; e
Avaliação Institucional.
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Conforme colocam os autores, a Gestão TécnicoAdministrativa implica em gerenciar: Recursos Financeiros;
Equipe Multidisciplinar; Produção e Distribuição de Materiais;
Tecnologia Empregada; e Registros Acadêmicos.
Os recursos financeiros são específicos para o projeto em
EAD, sendo administrado, planejado e controlado conforme
necessidades de desenvolvimento e execução do curso. A
composição de uma equipe multidisciplinar refere ao atendimento
de todas as áreas do projeto, tais como: elaboração, montagem e
distribuição do material didático; suporte pedagógico e
administrativo para os alunos; suporte técnico e informacional;
administração financeira; avaliação tanto da instituição como do
curso e dos alunos; administração de recursos humanos e de
recursos materiais; controle acadêmico; entre outros.
O acompanhamento da produção do material e distribuição se
dá por meio do monitoramento dos processos, sendo efetuada a
análise da sua consonância com a proposta inicial, bem como é
realizada a identificação de desvios ou mesmo a proposição de
alterações de conteúdo. Deve ainda ser realizado o monitoramento
das tecnologias empregadas para avaliação de desempenho e
correção de problemas. Os registros acadêmicos do aluno, atentam
para a matrícula, avaliações, certificação, entre outros.
Terçariol et al (2008) consideram que a elaboração de um
plano de gestão possibilita uma visão mais ampla do processo de
gerir um projeto na modalidade de Educação a distância. A
realização de um plano de gestão ajuda a aumentar a probabilidade
de sucesso ao final do projeto.
Sartori e Roesler (2005) abordam a Gestão da Educação a
Distância de maneira diferente da forma apresentada por Terçariol
et al. (2008). Para as autoras a gestão desta engloba 3 dimensões:
Gestão da Aprendizagem, Gestão Financeira e de Pessoas e
Gestão do Conhecimento.
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Figura 4: Gestão de programa em EAD
Fonte: Sartori e Roesler (2005, p. 40)

A Gestão da Aprendizagem abrange todas “ações
relacionadas
ao
planejamento,
coordenação,
execução,
acompanhamento e avaliação de todo o processo de
ensino/aprendizagem”. Isso inclui o desenho pedagógico, a
concepção pedagógica, a organização curricular, a escolha de mídias,
o processo de produção de material didático e a gestão acadêmica
(SARTORI; ROESLER, 2005, p. 46).
A Gestão Financeira diz respeito a análise, planejamento e
controle das finanças para a execução das atividades e processos
necessários a um programa em EAD.
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A Gestão de Pessoas envolve a definição da forma de
organizar e realizar o trabalho, o nível de participação do pessoal
em processos decisórios e as políticas de treinamento e
remuneração (SARTORI; ROESLER, 2005).
A Gestão do Conhecimento1 (GC) gerencia todas as
informações e a distribuição destas entre as equipes. Abrange as
questões de produção do conhecimento (que refletem na estrutura
interna e externa do curso) e a sua socialização. Preocupa-se ainda
com a elaboração e publicação dos relatórios que contribuirão para
a memória organizacional e que ampararão a melhoria contínua
dos cursos (SARTORI; ROESLER, 2005).
A GC ainda é responsável pela política de formação da equipe
e pela avaliação de todos os processos e serviços que envolvem o
projeto, pois estes auxiliam a analisar e a diagnosticar problemas e
soluções para tomada de decisões (SARTORI; ROESLER, 2005).
Para as autoras (2005) a estrutura organizacional de um
programa em EAD está baseado nas ações desenvolvidas pelas
equipes e é composto por diversas unidades, porém todas essas
unidades podem ser identificadas como pertencentes aos 3 campos
acima expostos.
Já para Almeida et al. (2006) gerir um projeto nesta
modalidade de ensino significa atuar em 6 dimensões, sendo elas:
Gestão de Mídias de Comunicação; Gestão de Materiais; Gestão
de Pessoas; Gestão do Tempo; Gestão de Parcerias; e Gestão
Administrativa.
• Gestão de Mídias de Comunicação: preocupa-se com a
escolha das mídias e o acompanhamento destas para que
estas estejam com linguagem adequada ao propósito da
formação e a realidade dos alunos;
• Gestão de Materiais: acompanha o andamento da produção
para garantir que estes sejam estruturados assegurando o

Ressalta-se que para o PPEGC a Gestão do Conhecimento é a gestão de atividades e
processos que promovem o conhecimento de forma a aumentar a competitividade a
partir do melhor uso das fontes de conhecimento tanto individual quanto coletivo
(EUROPEAN GUIDE TO GOOD PRACTICE IN KNOWLEDGE, 2003). Assim, ao delinear a GC
como sub-área para a Gestão de EAD, foi considerado o conceito aplicado por este
Programa, onde a GC foca o capital intelectual e as atividades que são intensivas em
conhecimento.
1
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encadeamento do conteúdo, bem como fiquem adequados
ao perfil do público-alvo;
Gestão de Pessoas: gerencia as equipes participantes do
projeto. São realizadas ações para que os profissionais
sejam alocados conforme suas competências. É responsável
ainda pela capacitação dos profissionais envolvidos na
preparação e execução de um curso para que atuem de
forma uníssona e em acordo com os objetivos do plano do
curso;
Gestão do Tempo: objetiva garantir a eficiência e eficácia de
um curso de EAD no gerenciamento do tempo das
atividades síncronas e assíncronas definidas no
planejamento, bem como no controle da produção para que
os materiais e cursos sejam entregues nas datas corretas;
Gestão de Parcerias: existem diferente formas de realização
de um curso na modalidade a distância, considerando as
necessidades de infra-estrutura locais e remotas é
importante estabelecer parcerias com organizações públicas
e privadas com o intuito de capilarizar o atendimento e
diminuir os custos de operacionalização; e
Gestão Administrativa: a equipe de planejamento e execução
deve administrar os aspectos tecnológicos, pedagógicos,
financeiros e de pessoal definindo estratégias e
monitorando possíveis desvios do plano inicial.

Como se pode verificar, a gestão de projetos em EAD é uma
tarefa com alto grau de complexidade, devido a quantidade de
processos, assim como pelo caráter multidisciplinar das atividades
que devem ser atendidas para atingir o objetivo educacional do
projeto.
Complementando, Retamal et al. (2009, p.5) coloca que a
gerência da EAD “deve estar balizada em métodos e técnicas que
permitam um planejamento correto sobre as decisões a serem
tomadas”. Desta forma, a gest~o na Educaç~o a Dist}ncia “faz com
que a sala de aula, os departamentos, e os subsistemas ultrapassem
a barreira das quatro paredes e estabeleçam nova organicidade
pedagógica, administrativa e tecnológica” (DUARTE, 2007, p. 43).
Considerando o exposto acima, para um gerenciamento
eficiente e eficaz é imprescindível a união de outras áreas do
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conhecimento, que fornecerão uma visão mais ampla, bem como
auxiliarão na compreensão da inter-relação de cada um dos
processos da EAD (PERRY et al., 2006).
No caso deste estudo, propõe-se a ligação da EAD com a área
de Gerenciamento de Projetos, pois em sua teoria, a mesma
apresenta as melhores práticas de como gerir um projeto
independendo do seu formato e propósito.
2.3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Para definir o que é Gerenciamento de Projeto (GP), antes
deve-se caracterizar o que é um projeto. As Diretrizes para
Qualidade de Gerenciamento de Projetos (ISO 10006) definem
projeto como “um processo único, consistindo de um grupo de
atividades coordenadas e controladas com datas para início e
término, empreendido para alcance de um objetivo conforme
requisitos específicos incluindo limitações de tempo, custo e
recursos” (ABNT, REF. 3, 2003).
Segundo Turner (2009) um projeto é um esforço que envolve
recursos humanos, financeiros e de materiais que estão organizados
para uma aplicação única de trabalho, com especificações e
restrições de custo e tempo, de modo a alcançar uma mudança
benéfica definida por objetivos quantitativos e qualitativos.
O Guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de
projetos (PMBOK®) caracteriza projeto como “um esforço
temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado exclusivo”. É tempor|rio por que tem data de início e fim
determinados, e produz serviços e resultados singulares, uma vez
que este foi desenhado e elaborado para aplicações específicas
(PMBOK® , 2004, p. 5).
O guia assinala que o gerenciamento de um projeto “é a
aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às
atividades do projeto a fim de atender seus requisitos”. O GP ocorre
por meio da aplicação e integração dos processos de iniciação,
planejamento, monitoramento e controle, e encerramento
(PMBOK® , 2004, p. 8).
Para Qureshi (2009), o gerenciamento de projetos é o modo
de execução, de expertise, de aplicação de técnicas e equipamentos,
o conhecimento e o modus operandi de uma extensa gama de
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atividades para a realização dos requisitos de um projeto específico.
Sendo que a aplicação destas atividades objetiva alcançar o conjunto
de metas do projeto, apesar dos riscos presentes (HARRISON; LOCK,
2003).
Segundo Levine (2002) a gerência de um projeto é uma
estrutura para desenvolver práticas e habilidades dentro de uma
organização que foi estrategicamente delineada para apoiar os
trabalhos dos projetos e sua gestão.
Ressalta-se ainda que a estratégia do gerenciamento é
diferente da estratégia do próprio projeto, pois a primeira “se refere
a um plano de alto nível para alcançar os objetivos”, enquanto que a
segunda diz respeito à tática de como gerir um projeto (ANDERSON;
MERNA, 2003, p. 387).
Kerzner e Saladis (2009) afirmam que uma estratégia de
gerenciamento de projeto eficaz visa melhorar a eficiência e eficácia
de uma organização de trabalho, estabelecendo fluxos
multidirecionais na organização. Deste modo, uma estratégia de um
gerenciamento de projeto é composta por: identificação das
necessidades; estabelecimentos de objetivos claros e alcançáveis;
balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo,
tempo e custo; adaptação das especificações, dos planos e da
abordagem às diferentes preocupações e expectativas das diversas
partes interessadas (PMBOK® , 2004).
Com todos estes pré-requisitos para se gerenciar um projeto,
esta área possui um compêndio contendo as melhores práticas
utilizadas e aplicadas para conduzir um projeto, sendo este
nomeado de Um Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de
projetos - Guia PMBOK®. Assim, por não ser uma metodologia e
sim um guia que contém práticas já testadas e validadas em diversos
projetos em todo o mundo, bem como devido aos conhecimentos ali
apresentados poderem ser aplicados a maioria dos projetos
(OKIMURA, 2006), escolheu-se o PMBOK como base para a
construç~o das diretrizes, considerando ainda que “o PMBOK é mais
didático e oferece maior detalhamento dos processos e técnicas
associadas” para o Gerenciamento de Projetos (PEREIRA, 2005,
p.40).
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2.3.1. Objetivo e Estrutura do Guia PMBOK®
O objetivo deste guia é a identificaç~o do “subconjunto do
conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é
amplamente reconhecido como boa prática2”. O documento enfatiza
que embora haja um consenso geral da importância destas práticas,
não se faz necessário que todas elas sejam aplicadas, pois quem
deve definir o que é adequado para um projeto é a equipe de
gerenciamento deste projeto (PMBOK® , 2004, p. 3).
O guia está estruturado em 3 sessões, conforme quadro 2.4,
abaixo:
SESSÃO
I

A estrutura em Gerenciamento de Projetos:
• Introdução;
• Ciclo de Vida; e
• Organização do Projeto.

II
A norma de gerenciamento de Projetos de um projeto:
• Processos de Gerenciamento de projetos de um
projeto.
III
As áreas de conhecimento em Gerenciamento de Projeto:
• Gerenciamento de integração do projeto;
• Gerenciamento do escopo do projeto;
• Gerenciamento de tempo do projeto;
• Gerenciamento de custos do projeto;
• Gerenciamento da qualidade do projeto;
• Gerenciamento de recursos humanos do projeto;
• Gerenciamento das comunicações do projeto;
• Gerenciamento de riscos do projeto;
• Gerenciamento de aquisições do projeto.

Quadro 2.4: A estrutura do Guia PMBOK®
Fonte: Adaptado do Guia PMBOK® (2004)

Boa prática significa um acordo geral das aplicações de habilidades, técnicas e
ferramentas de gerenciamento que propiciam o sucesso do projeto (PMBOK, 2004).
2
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A Sessão I elucida o que é projeto e o que é gerenciamento de
projeto (GP), o ciclo de vida e a organização de projetos, e apresenta
a visão geral do Guia (SPANHOL; SANTOS, 2009).
A Sessão II descreve os processos inerentes aos projetos,
assim como a sua natureza multidimensional e o gerenciamento.

Figura 5: Mapeamento entre os grupos de processos de
gerenciamento de projetos e o ciclo PDCA.
Fonte: PMBOK® (2004, p.40).

O grupo de processos de iniciação delibera e aprova o
projeto. Os processos de planejamento definem metas e ações
necessárias para atender os objetivos e escopo do projeto. O grupo
de execução diz respeito a integração de pessoas e recursos para
realização do plano de gerência do projeto. Os processos de
monitoramento e controle atentam para a medição e
acompanhamento do progresso do projeto com o objetivo de agir de
forma corretiva nas ações que desviam do planejamento inicial,
enquanto o grupo de encerramento se destina a formalização e
aceitação do resultado do projeto (PMBOK® , 2004).
A Sessão III apresenta as áreas do conhecimento em
gerenciamento de projeto, descrevendo os seus processos e
atividades.
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2.3.2. Áreas do Conhecimento em GP (Guia PMBOK®)
O PMBOK® propõe 9 áreas do conhecimento que são
compostas por 44 processos como o arcabouço de melhores práticas
em Gerenciamento de Projetos, conforme disposto na figura 6.

Figura 6: Áreas do Gerenciamento de Projetos
Fonte: Elaborado pela autora a partir do PMBOK® (2004).
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A área de gerenciamento de integração do projeto
descreve os processos e atividades que visam a identificação,
definição, combinação, unificação e coordenação do projeto. O
gerenciamento do escopo verifica se o trabalho proposto atende
todos os aspectos necessários para atingir o objetivo final do
projeto. O gerenciamento do tempo se refere à questão da
realização de todas as atividades no prazo. O gerenciamento de
custos diz respeito ao planejamento, estimativa, orçamento e
controle dos valores financeiros. O gerenciamento da qualidade é
realizado para garantir que o projeto alcance o nível qualidade
esperado (PMBOK® , 2004).
Como um projeto é composto por pessoas, o gerenciamento
de recursos humanos estrutura, organiza e gerencia a equipe de
execução. O gerenciamento das comunicações busca gerar,
coletar, disseminar e armazenar as informações do projeto. O
gerenciamento de riscos planeja, identifica, analisa, responde,
monitora e controla os riscos com o intuito de aumentar a
probabilidade de sucessos e diminuir os possíveis insucessos
durante a realização do projeto. O gerenciamento de aquisições
realiza todas as demandas que se referem a compras e contratos do
projeto (PMBOK® , 2004).
Deve-se observar que estas áreas interagem entre si e muitos
dos processos que as compõem ocorrem simultaneamente e em
conjunto (SPANHOL; SANTOS, 2009).
Assim, a partir das perspectivas de gestão de EAD e utilizando
como base o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de
projetos que foram apresentados nesse capítulo, objetivou-se o
desenvolvimento de diretrizes para o planejamento e execução de
projetos de cursos de capacitação na modalidade a distância.
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CAPÍTULO 3
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos
adotados para a realização desta dissertação.
3.1 PLANO DE TRABALHO
Para produzir cientificamente, principalmente na execução de
uma pesquisa para elaboração de uma dissertação de mestrado, são
realizadas etapas metodológicas baseadas em elementos conceituais
e técnicas de pesquisa, pois conforme Gil (2009) uma pesquisa é um
procedimento racional e sistemático. Assim, para a constituição
desta dissertação foi organizado um roteiro de trabalho.

Figura 7: Plano de Trabalho
Fonte: Elaborado pela autora
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O plano descrito compreendeu a metodicidade e a
sistematização do trabalho realizado, o que permitiu a concepção da
dissertação de maneira estruturada para que esta atendesse todos
os aspectos necessários para uma pesquisa que é desenvolvida em
um programa multidisciplinar.
3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E TÉCNICAS EMPREGADAS
Uma pesquisa pode ser caracterizada pela sua finalidade, seus
objetivos e pelas técnicas utilizadas. Quanto a finalidade, esta
pesquisa é aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos para
aplicação prática e dirigida à soluç~o de problemas específicos”
(SOUZA et al. 2007, p. 38), no caso deste estudo busca-se a aplicação
do mesmo na gestão de projetos de cursos de capacitação em EAD.
Quanto ao objetivos, essa define-se como exploratória. De
acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 188) por meio da pesquisa
exploratória, “obtêm-se freqüentemente descrições tanto
qualitativas quanto quantitativas do objeto de estudo e o
observador deve conceituar as inter-relações entre as propriedades
do fenômeno, fato ou ambiente estudado”. Nesse sentido, para a
elaboração das diretrizes, pretendeu-se relacionar a gestão do
projeto do curso com a gestão de EAD e a área de gerenciamento de
projeto dentro do contexto do Laboratório de Educação a Distância,
considerando ainda que, ao gerenciar projetos se faz necessário
tratar de dados tanto qualitativos quanto quantitativos, o que vai ao
encontro deste tipo de pesquisa.
Quanto as técnicas, foram empregadas as pesquisas
bibliográfica e documental e o estudo de caso.
A pesquisa bibliográfica é realizada por meio “da an|lise de
documentos de domínio científico” em materiais j| elaborados sobre
o tema em questão (OLIVEIRA, 2007). A pesquisa documental é
similar a bibliográfica, o que diferencia é a fonte dos dados,
enquanto a primeira baseia-se em dados secundários tratados por
outros pesquisadores, a pesquisa documental é realizada em dados
prim|rios, ou seja, “vale-se de materiais que não receberam ainda
um tratamento analítico” (GIL, 2009, p.45).
As fontes consultadas, tanto as primárias quanto as
secundárias, forneceram material para a construção do referencial
teórico, bem como para a construção dos processos e das áreas de
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gestão em EAD que permitiram maior conhecimento sobre o
assunto. Deste modo, a pesquisa bibliográfica em conjunto com a
documental trouxeram os elementos chaves para a formulação da
base necessária à conclusão deste estudo.
Para atender ao objetivo desta dissertação, que teve como
pressuposto a união de 2 áreas (GP e EAD), ainda foi realizado o
estudo de caso, pois este possibilita um estudo intensivo que
considera a compreensão sistêmica do objeto, onde são explorados
todos os aspectos do caso e, desta maneira, podem surgir relações
entre os fenômenos que em outra forma de investigação não seriam
descobertas (FACHIN, 2001). Justificando ainda a opção pelo estudo
de caso, esta é a técnica mais utilizada nas pesquisas exploratórias,
pois é um “estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL,
2009, p. 54).
A partir da realização do estudo de caso foi possível explorar
a situação real da utilização do PMBOK® na gestão de um curso de
capacitação em EAD e assim, verificar a sua funcionalidade, o que
deu base para a elaboração das diretrizes que foram a finalidade
principal desta dissertação.
3.3 DEFINIÇÃO DO AMBIENTE DA PESQUISA
Para o desenvolvimento desta pesquisa o estudo de caso foi
um curso de capacitação realizado no período de 01 de abril de
2009 a 14 de agosto de 2009, pelo Laboratório de Educação a
Distância (LED) do Departamento de Engenharia do Conhecimento
(dEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em
parceria com uma instituição financeira do Brasil.
O Laboratório de Educação a Distância foi o precursor do uso
Educacional de videoconferência no Brasil. Desde a sua criação em
1995 recebeu diferentes prêmios incluindo de modelo pedagógico e
de excelência na produção de material didático, assim como foi
citado no Livro Verde Sociedade da Informação (2001) por possuir
“Experiência notória em EaD”.
O LED atua no planejamento, formatação, implementação e
gestão de cursos na modalidade a distância e possui foco em
pesquisas para o uso e desenvolvimento de tecnologias para a
educação, bem como desenvolve materiais didáticos e mídias para a
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EAD provendo suporte a diferentes instituições de ensino. É
composto por uma grupo multidisciplinar de doutores, mestres,
pesquisadores mestrandos e doutorandos, e graduandos em
diferentes áreas do conhecimento.
O Laboratório busca cada vez mais excelência na forma de
gestão dos seus cursos, o que foi ao encontro do objetivo desta
dissertação, assim, a equipe do LED e a pesquisadora elegeram um
caso, onde desde a iniciação do projeto até seu encerramento, os
processos foram alinhados as especificidades do Gerenciamento de
Projetos.
No que concerne a instituição parceira do curso, objetivando
evitar exposição da organização e das pessoas envolvidas no
processo, foi mantido sigilo sobre o nome da empresa, bem como
dos dados sobre conteúdo, das informações sobre o curso que
possam ser linkados à instituição e o nome do curso. A instituição
será nomeada de Banco Y e a capacitação de Curso X.
O conteúdo do Curso X era de 12 horas/aula, composto por 7
módulos com 14 aulas. O público-alvo foi de 300 clientes da
instituição financiadora do projeto. O Curso teve a duração de 30
dias e contou com 14 vídeos-aula, Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), Conteúdo base do curso, Tutoria, Vídeo de
entrevistas, Avaliação do Conteúdo, Guia do Aluno, Guia do Tutor,
Guia do Professor e Certificação eletrônica em formato PDF.
• Vídeos-aula: gravadas por 1 professor e 1 apresentadora;
• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): desenvolvido em
Moodle3 com interface em FLASH4. O AVA continha Portal
Pessoal/Perfis, Ambiente de Estudo (individual, atividades e
discussões), Mural, FAQ, Biblioteca, Fórum, Calculadora,
Alunos on line, Agenda-Calendário, Bloco de Notas,
Relatórios e Fale com o tutor (caixa postal e on line);

3

O Moodle é um software baseado em ambiente de Internet utilizado para produção,
hospedagem e gerenciamento de cursos baseados na web. Este software pode ser
customizado, e tem código de fonte aberta que opera sobre uma Licença Pública de
GNU/Linux (NASCIMENTO; LEIFHEIT, 2005).
4 O Programa Flash foi desenvolvido pela Macromedia e permite a criação de gráficos
vetoriais e o desenvolvimento de aplicações web, utiliza action script e permite a
integração de outros scripts, bem como diferentes linguagens de programação (TOLEDO,
2006).
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• Conteúdo base do curso: em formato de apresentação com
adequação de linguagem e identidade visual específica,
disponibilizado on line em PDF;
• Tutoria: composta por 3 tutores e 1 coordenadora de
tutoria;
• Vídeo de entrevistas: material cedido pelo contratante com
entrevistas de especialistas nas áreas abordadas pelo
conteúdo;
• Avaliação
do
conteúdo:
exercícios
automáticos
desenvolvidos em FLASH. Foram propostos exercícios de
complete as lacunas, palavras cruzadas, e associe as colunas;
• Avaliação Final: exercício de simulação com resposta
automática;
• Guia do Aluno: material com informações sobre os aspectos
do curso e sugestões de estudo;
• Guia do Tutor: material com informações das atividades do
tutor e do curso;
• Guia do Professor: material com informações sobre
elaboração de conteúdo e sobre gravação das vídeos-aula;
• Certificação eletrônica: em formato PDF no AVA após
finalização do curso com aproveitamento de 60% ou mais
do curso.
O curso era composto por uma equipe multidisciplinar com os
seguintes gerenciadores: Gerente de Projeto, Gerente de Processos,
Gerente Técnico, Gerente Pedagógico, Gerente Acadêmico, Gestor do
Conhecimento, Supervisor Técnico, Supervisor Financeiro,
Assistentes administrativos, pedagógicos e técnicos, Designers
Instrucional, Revisores, Designers Gráfico, Editores de conteúdo e
de vídeo, Programadores, Diretor de Cena, Apresentador,
Professor/Conteudista, Coordenador de Tutoria e Tutores.
O gerenciamento do projeto do Curso X foi baseado no
PMBOK® a partir da aplicação dos processos de Iniciação,
Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e
Encerramento. Estes processos estão distribuídos em 9 áreas do
conhecimento em Gerenciamento de Projetos, sendo estas:
 Gerenciamento de Integração do Projeto;
 Gerenciamento do Escopo do Projeto;
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 Gerenciamento do Tempo do Projeto;
 Gerenciamento de Custos do Projeto;
 Gerenciamento da Qualidade do Projeto;
 Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto;
 Gerenciamento de Comunicações do Projeto;
 Gerenciamento dos Riscos do Projeto;
 Gerenciamento de Aquisições do Projeto.
Deve-se observar que cada área é subdividida em várias
instâncias que serão descritas individualmente no Capítulo IV. Cada
item apresentará uma análise específica, juntamente com as
observações pertinentes.
3.4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Os dados e resultados das atividades realizadas dentro das
áreas de conhecimento do PMBOK® foram apresentados no corpo
do estudo de caso. Assim, as descrições de cada processo, somados
ao destaque gráfico das tabelas, quadros e figuras apresentadas,
tornaram possível o entendimento de como o Guia PMBOK® pode
contribuir para a melhoria dos padrões de eficiência e eficácia no
sistema de EAD.
Para elaboração do resultado da aplicação do Guia na
gerência do Curso X, realizou-se uma análise comparativa entre os
dados finais de um projeto com as mesmas características, porém
sem a aplicação das melhores práticas para o gerenciamento de
projetos o que difere do estudo de caso realizado. Os parâmetros de
comparação eleitos foram os problemas ocorridos nos processos de
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e
encerramento dos projeto de ambos os cursos, sendo as diferenças e
semelhanças dispostas em um quadro para melhor visualização dos
resultados alcançados.
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CAPÍTULO 4

4. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO E RESULTADOS
Este capítulo visa descrever todos os aspectos realizados para
a construção das diretrizes de Gerenciamento de Projetos em EAD.
Deste modo, serão apresentados: a identificação dos processos do
caso estudado que se refere ao primeiro objetivo específico do
trabalho; a configuração dos processos dentro das áreas de Gestão
de Educação a Distância que alude ao segundo objetivo específico
desta dissertação; o estudo de caso, sendo este aplicação do
PMBOK® em um curso de capacitação na modalidade a distância; e
os resultados da aplicação comparados a um projeto anteriormente
realizado.
4.1. PROCESSOS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE A
DISTÂNCIA
Processos são conjuntos de atividades realizadas em uma
seqüencia lógica, possuindo entradas e saídas, com o objetivo de
alcançar um determinado produto, resultado ou serviço. Ou seja, os
processos requerem entradas (inputs), que recebem transformações
e geram saídas (outputs).
De Sordi (2008, p.18) afirma que os processos s~o “fluxos de
trabalhos que atendem a um ou mais objetivos da organização e que
proporcionam agregaç~o de valor sob a ótica do cliente final”, sendo
cada processo composto por diferentes etapas a serem executadas.
Assim, pode se compreender processo como “uma ordenaç~o
específica das atividades de um trabalho no tempo e no espaço, com
um começo, um fim, e inputs e outputs claramente identificados:
uma estrutura para a aç~o” (DAVENPORT, 1994, p.7).
Conforme o PMBOK® (2004), um projeto é composto por
processos e o gerenciamento de projetos é efetuado por meio destes
processos, utilizando-se de conhecimentos, ferramentas e técnicas
que recebem entradas e geram saídas. E para gerenciar um projeto é
necessário conhecer todos os processos que o compõe.
Na modalidade a distância um projeto possui muitos
processos que variam conforme o propósito educacional do curso.
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Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância
colocam que “os programas podem apresentar diferentes desenhos
e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e
tecnológicos” (BRASIL, 2007, p. 7). Ou seja, os projetos em EAD
podem apresentar distintos modelos, ou mesmo, a associação de
variados recursos dependendo do cenário e da conjuntura que será
aplicado (COSTA JR.; CAMPOS, 2008).
Destarte, delinear os processos de um curso de capacitação
em EAD não é uma tarefa simples, é preciso conhecer o contexto e o
propósito do curso. Devido a isso, para fins desta dissertação
procurou-se identificar os processos5 que se referem ao Curso X,
pois não é o propósito desta abarcar todos os possíveis modelos de
EAD existentes e as possibilidades de desenho de projetos de cursos
de capacitação, mas sim, apresentar os processos relevantes à
gestão de projetos deste curso.
Deve-se salientar ainda que segundo os Referenciais para
Educação Superior a Distância um projeto em EAD deve conter:
Concepção de educação e currículo no processo de ensino e
aprendizagem; Sistemas de Comunicação; Material didático;
Avaliação; Equipe multidisciplinar; Infra-estrutura de apoio; Gestão
Acadêmico-Administrativa; Sustentabilidade financeira (BRASIL,
2007). Assim, os processos que compõem um projeto devem
atender todos os quesitos acima citados.
Devido a isso, para configuração dos processos do Curso X
estruturou-se 9 grupos, sendo estes: Projeto, Recursos Humanos,
Conteúdo Base e Guias, AVA, Vídeo-aula, Secretaria Acadêmica,
Central de Apoio ao Estudante a Distância, Execução do curso e
Gerenciamento do projeto, conforme disposto na figura 8.

5

Serão identificados apenas os macro-processos de um curso de capacitação a distância,
pois para o Conjunto de Conhecimentos e Gerenciamento de Projetos, base desta
dissertaç~o, “identificar significa fornecer uma vis~o geral, e n~o uma descriç~o
detalhada”(PMBOK, 2004, p.3) conforme exposto na delimitaç~o do escopo do trabalho
no capítulo 1.
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Figura 8: Grupos de Processos do Curso de Capacitação X
Fonte: Elaborado pela autora
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O Grupo de Processos vinculado ao Projeto é composto pelo
Contato Comercial; Levantamento das necessidades do cliente;
Diagnóstico e coleta de informações acerca do público-alvo e das
necessidades operacionais, técnicas e pedagógicas para possibilitar
a execução do curso; Definição do Modelo Educacional; Elaboração
da Proposta Didático-Pedagógica; Projeto do Curso; Validação do
Projeto (interna e junto aos parceiros); Elaboração e Assinatura do
Contrato; e a Administração do Contrato. A administração do
Contrato refere a todas as atividades financeiras e de cronograma
do projeto, bem como os aspectos legais de direitos autorais e de
viabilização do curso.
Os Recursos Humanos (RH) em EAD envolvem uma equipe
multidisciplinar para elaboração e execução do curso, pois esta
modalidade utiliza de especialistas em diferentes áreas, tais como:
pedagógica, administrativa e tecnológica. E este grupo de processos
é responsável pelo Recrutamento e Seleção de Pessoal; Contratação
da Equipe; Capacitação da Equipe; Captação e Compartilhamento do
Conhecimento; Distribuição das Informações; e o Desligamento do
Pessoal.
A Secretaria Acadêmica abrange todos os processos
acadêmicos do aluno, sendo estes: Inscrição; Processo Seletivo;
Matrícula; Registros; Expedição de Documentos (incluindo o
certificado); e Relatórios sobre estes tópicos.
A Central de Apoio ao Estudante a Distância (CAED)
objetiva acompanhar e dar suporte ao aluno, destes modo, responde
pelos seguintes pontos: Implementação de Infra-estrutura
específica; Capacitação dos Tutores em relação ao conteúdo, AVA e
aspectos da tutoria (motivação do aluno, formas de comunicação,
funções atribuídas e que deverão ser desenvolvidas, etc.);
Acompanhamento do aluno em todos os aspectos acadêmicos; e
Relatórios de acompanhamento ao aluno. A CAED ainda prevê o
suporte tecnológico para os alunos, por isso dispõem de assistentes
técnicos para o atendimentos destes.
A preparação do Conteúdo Base e Guias compreende as
seguintes fases: Elaboração e Produção dos Conteúdos, dos Guias
(Aluno, Professor, Tutor) e das Atividades de Avaliação; Adequação
de Linguagem; Correção Ortográfica; Validação do Material; Projeto
Gráfico; Diagramação; Avaliação, Adequação e Correções; e
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Disponibilização do Material em formato definido na estrutura
pedagógica do curso, sendo neste caso PDF.
O Grupo de Processos para construção do Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) envolve: Definição da Estrutura de Design
e Pedagógica; Arquitetura do Sistema (Identidade Visual e
Elaboração das Ferramentas do curso); Modelagem do Sistema
(Configuração e Instalação, Implementação das estrutura definidas,
Estruturação dos módulos do curso e das atividades, Configuração
dos Relatórios Automáticos); Módulo de Cadastramento (equipe) e
de Inscrição (alunos); Inserção do Material Didático e das Mídias;
Avaliação, Adequação e Teste de Carga; Publicação deste na Internet
com as características de navegabilidade adequadas ao público-alvo.
A constituição da Vídeo-Aula é realizada pelas etapas de Préprodução (Definição de Formato, Cenário para vídeo e Infraestrutura, Roteirização, Capacitação da equipe); Produção
(Gravação com acompanhamento de cinegrafista, tutor e diretor de
cena); Pós-produção (Edição e Inserção de Cromaqui6); Avaliação,
Adequação e Finalização; e Publicação no formato definido para o
AVA.
A Execução do Curso é composta pela Implementação deste,
Execução de todos os módulos previstos; Realização das atividades
por parte dos alunos; e Finalização de todos os processos envolvidos
no curso.
O Gerenciamento do Projeto atende ao grupo de processos
de GP, sendo estes: Iniciação, Planejamento, Execução,
Monitoramento e Controle e Encerramento do projeto. Ressalta-se
que o grupo de processos de GP não são fases do projeto, eles
ocorrem no decorrer deste e muitas vezes se sobrepõem, ocorrendo
de maneira simultânea (PMBOK® , 2004).
Os processos de GP são divididos em duas categorias: os
processos para gerenciar o projeto e os processos orientados ao
produto. Os processos para gerenciar são integrados, interagem
entre si e têm o objetivo de que o projeto seja executado com
sucesso. Os processos orientados ao produto especificam e geram o
resultado do projeto. Estes tipos de processos são definidos pelo

6 Cromaqui é uma técnica de filmagem, onde é captada a imagem do apresentador com
um fundo (geralmente azul), sendo sete posteriormente substituído por gráficos, figuras,
imagens e animações relacionados ao conceito apresentado (BATTIOLA et al., 2002).

70
ciclo de vida do projeto e variam por área de aplicação (PMBOK® ,
2004).
O ciclo do projeto define as fases que conectam desde o início
até o final do projeto. Para Spanhol (2009) são 5 essas fases:
Concepção; Planejamento; Execução; Controle; e Fechamento. A
concepção refere a fase inicial onde o projeto é elaborado. No
Planejamento ocorre a estruturação do projeto. A Execução diz
respeito a implantação e realização deste. O Controle ocorre de
forma paralela a execução, e é responsável pelo acompanhamento
de todos os processos e atividades. E a Finalização efetiva o
encerramento do projeto, por meio da conclusão da atividades,
elaboração da documentação, realização de análise e avaliação do
projeto.
No Curso X os grupos de processos de Recursos Humanos,
Conteúdo Base e Guias, AVA, Vídeo-aula, Secretaria Acadêmica,
Central de Apoio ao Estudante a Distância e Execução do Curso são
orientados ao produto, enquanto o grupo de Projeto e o
Gerenciamento do Projeto visam a administração do projeto.
Embora hajam 2 categorias de processos, o Gerenciamento do
Projeto “exige que cada processo do projeto e do produto seja
adequadamente associado e conectado com outros processos para
facilitar a sua coordenaç~o” (PMBOK® , 2004, p. 38).
Deste modo, ainda que os grupos de processos do Curso X
tenham sido apresentados de maneira separada, um projeto nesta
modalidade de ensino é sempre sistêmico e composto por diferentes
subsistemas que se complementam de forma dinâmica, onde as
atividades e tarefas se integram e podem ser tanto seqüenciais
quanto paralelas, o que vai ao encontro do conceito de GP.
Devido a isso, pode-se considerar que cada um dos grupos
descritos representam subsistemas que compõem o Curso,
observando-se que existem (macros e micros) sistemas que não
foram explicitados na figura, mas que devem ser considerados ao se
gerenciar um projeto, pois estes apresentam variáveis, limitadoras
ou possibilitadoras, que influenciam no modo em que os cursos são
planejados, executados, controlados e avaliados (SPANHOL et al.,
2009).
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4.2. INDICAÇÃO DOS PROCESSOS DO CURSO X NAS ÁREAS DE
GESTÃO DE EAD
Como preceito para indicação dos processos elaborados nas
áreas de Gestão em EAD, serão consideradas as 6 dimensões da
Gestão de Projetos nesta modalidade de ensino que foram
apresentadas por Almeida et al. (2006) no capítulo 2, sendo estas:
Gestão de Mídias da Comunicação; Gestão de Materiais; Gestão de
Pessoas; Gestão de Parcerias; Gestão do Tempo e Gestão
Administrativa.
Para estruturação das áreas de Gestão ainda serão
ponderados os tópicos da dimensão de Gestão da Aprendizagem
apresentados por Sartori e Roesler (2005) e Terçariol et al. (2008),
bem como serão observados os aspectos da dimensão de Gestão do
Conhecimento proposta por Sartori e Roesler (2005).
As etapas e os processos dentro de cada uma das dimensões
citadas serão alocados levando em consideração o referencial
teórico, porém serão acrescentados elementos presentes na
gerência de projetos do Laboratório de Educação a Distância que
não são explicitados nas abordagens apresentadas, bem como
algumas das dimensões serão agrupadas e a disposição dos
processos dentro de cada dimensão dar-se-á conforme proposta da
equipe de Gestão de EAD do referido laboratório, uma vez que o
estudo de caso foi realizado a partir da perspectiva de
gerenciamento do LED.
Deste modo, foram configuradas as seguintes áreas de Gestão
em Projetos de EAD: Gestão da Aprendizagem; Gestão de Materiais
Didáticos e Mídias; Gestão do Conhecimento; Gestão da Qualidade;
Gestão Acadêmica; e Gestão Administrativa.
A Gestão da Aprendizagem abarca os aspectos do
Planejamento e Execução das atividades Didático-Pedagógicas do
Curso.
A Gestão do Material Didático e Mídias compreende todas
as etapas para elaboração, produção e disponibilização dos
materiais.
A Gestão do Conhecimento atende as questões de
capacitação da equipe, sistema comunicacional do projeto,
pesquisas,
gestão
da
informação,
captação/armazenamento/compartilhamento e distribuição do
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conhecimento, avaliação do programa, elaboração de relatórios
oficiais do projeto.
A Gestão da Qualidade acompanha e avalia todos os grupos
de processos para garantir que estes sejam adequados ao
delineamento pedagógico do curso. Esta se preocupa com as
questões do execução, bem como com o resultado do projeto. Ou
seja, objetiva acompanhar a evolução do projeto de modo a
assegurar que curso satisfaça as necessidades dos alunos e da
instituição parceira.
A Gestão Acadêmica responde por todos os processos
essenciais ao aluno, desde a sua inscrição até a entrega do
certificado.
A Gestão Administrativa abrange os recursos financeiros, os
recursos humanos, elaboração/implementação/administração do
projeto, monitoramento e controle do cronograma, aspectos legais,
controle de riscos, aquisições, entre outros. O Gerenciamento de
Projetos, nesta perspectiva, está vinculado à área de Gestão
Administrativa.
Assim, para identificação dos processos nas referidas áreas foi
elaborada o quadro 4.1 apresentando os grupos de processos
relacionados com a área responsável pela execução e as áreas
envolvidas no planejamento, elaboração e acompanhamento de cada
uma das atividades.
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Gestão

Aprendizagem

Materiais
e Mídias
PROJETO

Grupo de Processos
Contato Comercial
Levantamento das Necessidades do Cliente
Diagnóstico e Coleta de Informações acerca do
Público-Alvo e Necessidades Técnicas,
Operacionais e Pedagógicas
Definição do Modelo Educacional
Elaboração da Proposta Didático-Pedagógica
Projeto do Curso
Validação do Projeto
Elaboração e Assinatura do Contrato
Administração do Contrato

Conhecimento

Qualidade

Acadêmica

X
0

X
0

0

X

X
X
0
0

0
0

0
X

Administrativa

0
0

0

0

0
0

X
0
X
X

0
RECURSOS HUMANOS

Recrutamento e Seleção
Contratação
Capacitação
Captação e Compartilhamento do Conhecimento
Distribuição das Informações
Desligamento de Pessoal

X
X
0
0

0
0

X
X
X

0
0
0

0
0

0
0
X

SECRETARIA ACADÊMICA
Inscrição
Processo Seletivo
Matrícula

0

0

X
X
X

0
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Registros Acadêmicos
Expedição de Documentos
Relatórios

0

0

X

0
0
0

X
X
0

0
0

CAED
Infra-estrutura
Capacitação
Acompanhamento do Aluno
Relatórios
Produção de Conteúdo
Produção de Guias
Produção de Atividades Acadêmicas
Adequação de Linguagem
Correção Ortográfica
Validação do Material
Projeto Gráfico
Diagramação
Avaliação, Adequação e Correções
Disponibilização do Material
Definição da Estrutura (Design)
Definição da Estrutura (Pedagógica)
Arquitetura do Sistema
Modelagem do Sistema
Módulo de Cadastramento

X
0
0
X
0
0
CONTEÚDO BASE E GUIAS
0
X
0
X
X
0
0
X
X
X
0
0
X
X
X
0
X
AVA
0
X
X
0
0
X
0
X
X

X
X

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
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Módulo de Inscrição
Inserção do Conteúdo Base e Mídias
Avaliação, Adequação e Teste de Carga
Publicação na internet e Manutenção durante a
execução do curso
Pré-Produção
Produção
Pós-Produção
Avaliação, Adequação e Finalização
Publicação no formato do AVA
Implementação
Módulos
Avaliações
Finalização
Iniciação
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle
Finalização
Legenda:

0

X
X
X
X

VÍDEO-AULA
X
X
X
0
X
X
EXECUÇÃO DO CURSO
0
0
X
0
X
0
0
0
GERENCIAMENTO DO PROJETO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X = Responsável

0
0

0

0

0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

X

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 = Participante

0
0
0
0
0

X
X
X
X
X

0

Quadro 4.1: Identificação dos Processos na Área de Gestão em EAD
Fonte: Elaborado pela autora

0

X
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Conforme verifica-se no quadro as áreas de Gestão em EAD no
Curso X apresentam os seguintes processos:
Gestão da Aprendizagem: Definição do Modelo Educacional;
Elaboração da Proposta Didático-Pedagógica; Acompanhamento do
Aluno; Produção de Atividades Acadêmicas; Validação do Conteúdo
Base e Guias; Avaliação, Adequação e Correções; Definição da
Estrutura Pedagógica do AVA; Execução dos Módulos; e Avaliações
no Curso.
Gestão de Materiais e Mídias: Produção de Conteúdo e dos
Guias; Adequação de Linguagem; Correção Ortográfica; Projeto
Gráfico; Diagramação, Disponibilização do Material no formato
especificado no projeto; Definição da Estrutura de Design do AVA;
Arquitetura do Sistema; Modelagem do Sistema; Módulo de
Cadastramento; Módulo de Inscrição; Inserção do Conteúdo Base,
Guias e Mídias; Avaliação, Adequação e Teste de Carga do AVA;
Publicação do AVA na Internet; Pré/Produção/Pós-Produção das
Vídeos-Aula; Avaliação, Adequação e Finalização da Vídeos-Aula; e
Publicação das Vídeos-Aula no formato do AVA.
Gestão do Conhecimento: Pesquisa do Levantamento das
Necessidades do Cliente; Diagnóstico e Coleta de Informações acerca
do Público-Alvo e Necessidades Técnicas, Operacionais e
Pedagógicas; Validação do Projeto, Capacitação de Recursos
Humanos; Captação e Compartilhamento do Conhecimento;
Distribuição das Informações; e Confecção de todos os Relatórios do
projeto com o auxílio das áreas correspondentes ao assunto.
Gestão da Qualidade: Acompanha diversos processos para
verificação da conformidade destes com o projeto, mas não
responde especificamente por nenhum processo.
Gestão Acadêmica: Inscrição; Processo Seletivo; Matrícula;
Registros Acadêmicos; e Expedição de Documentos.
Gestão Administrativa: Contato Comercial; Projeto do
Curso; Elaboração, Assinatura e Administração do Contrato;
Recrutamento, Seleção, Contratação e Desligamento de Pessoal;
Infra-estrutura para o CAED; Implementação e Finalização do Curso;
e Gerenciamento do Projeto.
Ressalta-se que o GP é de responsabilidade da Gestão
Administrativa, uma vez que o gerente do projeto e a sua equipe
ficam alocados nesta área, entretanto partes específicas do
gerenciamento devem estar submetidas as áreas de Gestão que se
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referem ao assunto, como por exemplo o Gerenciamento da
Qualidade, deve ser executado pela equipe de qualidade.
A partir de delineadas as áreas de Gestão, bem como os
grupos de processos apresentados, foi executado o estudo de caso
desta dissertação, a partir da unificação destes com as áreas do
conhecimento em Gerenciamento de Projetos presentes no
PMBOK®(2004).
4.3. APLICAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DO PMBOK® NO
GERENCIAMENTO DO PROJETO DO CURSO X.
O projeto7 teve início a partir do contato comercial de uma
instituição financeira nacional com o Laboratório de Educação a
Distância (LED). Foi realizada a primeira reunião por
videoconferência entre os coordenadores da equipe de Gestão
Administrativa do LED e a Diretoria da Organização parceira. Nesta
reunião o Banco Y apresentou o objetivo do projeto e os tópicos a
serem ministrados no curso, bem como indicou o professor que
elaboraria o conteúdo.
A equipe de Gestão do Conhecimento do LED, após a reunião,
realizou o levantamento das necessidades do cliente, sendo
especificado os requisitos do projeto, bem como foi efetuado o
diagnóstico e coleta de informações acerca do público-alvo e as
necessidades técnicas, operacionais e pedagógicas por meio de
entrevistas e questionários8.
A partir destes dados, a Equipe de Gestão Pedagógica definiu
o modelo educacional e elaborou a proposta Didático-Pedagógica do
projeto, e a Equipe Administrativa estruturou um esboço da
Declaração de trabalho9, o que permitiu a abertura dos processos de
Iniciação do Projeto, presentes na área de Integração do PMBOK®.

O projeto e os documentos do LED não serão apresentados nesta dissertação, pois
tratam-se de documentos internos elaborados pelas suas equipes de Gestão, bem como
pelo fato de conter dados que podem expor as instituições e as equipes envolvidas no
projeto. Outro fator relevante para não serem apresentados é que estes são documentos
estratégicos, sendo política do Laboratório não publicar ou divulgar as informações neles
contidos. Os documentos elaborados com base no PMBOK para este estudo, serão
apresentados sem o preenchimento dos dados nos apêndices.
8 Documentos internos LED/dEGC/UFSC.
9 “Descriç~o dos produtos ou serviços que ser~o fornecidos pelo projeto” (PMBOK®,
2004, p. 82).
7
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4.3.1 Gerenciamento de Integração do Projeto
A área de Gerenciamento de Integração do Projeto tem como
pressuposto a identificação, definição, combinação, unificação e
coordenação dos processos e atividades de GP. Esta área objetiva
integrar os processos necessários ao projeto para que os objetivos
sejam realizados conforme procedimentos definidos (PMBOK® ,
2004).
Processos de GP
Iniciação
Planejamento
Execução
Monitoramento
Controle
Encerramento

e

•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento da Integração do Projeto
Termo de Abertura do Projeto;
Declaração de Escopo Preliminar.
Plano de GP.
Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto.
Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto;
Controle Integrado de Mudanças.
Encerrar o Projeto.

Quadro 4.2: Processos de GP e Gerenciamento da Integração
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2004)

Primeiramente foi desenvolvido o Termo de Abertura do
Projeto pela equipe da Instituição parceira e pela equipe de Gestão
Administrativa e de Gestão do Conhecimento do LED. As entradas
para esse documento foram: Modelo Educacional, Proposta
Didático-Pedagógica, Declaração do trabalho do projeto (DT),
Fatores Ambientais da Empresa10 e os Ativos dos Processos
Organizacionais11. A ferramenta utilizada foi pesquisa de banco de
dados e opinião especializada12. A saída foi o Termo de Abertura do
Projeto composto pelos seguintes tópicos:

Fatores e Sistemas que influenciam no projeto, tais como: cultura e estrutura
organizacional, normas, regulamentos e leis, infra-estrutura, administração de pessoal,
bancos de dados, sistemas de informação e de GP existentes, etc. (PMBOK, 2004).
11 Normas, diretrizes, políticas, procedimentos da organização, bem como o conhecimento
gerado em projetos anteriores devem ser considerados (PMBOK, 2004).
12 A opinião especializada é freqüentemente utilizada para avaliação das entradas
necessárias para o desenvolvimento do Termo de Abertura do Projeto, sendo que podem
ser consultados outras unidades da empresa, consultores, partes interessadas,
associações e setores (PMBOK, 2004, p. 86).
10
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• Requisitos que satisfazem as necessidades, desejos e
expectativas do cliente, patrocinador e de outras partes
interessadas;
• Requisitos do produto para o qual o projeto é realizado;
• Objetivo, Justificativa e Metodologia do Projeto;
• Descrição dos Componentes do Curso (Produtos e Serviços);
• Gerente de Projeto e Nível de autoridade;
• Cronograma de Marcos Sumarizado;
• Participantes do Projeto;
• Orçamento Resumido;
• Restrições Organizacionais, ambientais e externas;
• Premissas Organizacionais, ambientais e externas.
O segundo documento elaborado foi a Declaração do Escopo
Preliminar, também preparado pelas equipes em conjunto. As
entradas para esse foram: Modelo Educacional, Proposta DidáticoPedagógica, Termo de Abertura do Projeto, Declaração do trabalho
do projeto, Fatores Ambientais da Empresa e os Ativos dos
Processos Organizacionais. As Ferramentas e Técnicas aplicadas
foram Metodologia de GP13, Sistema de Informação do GP e, Opinião
Especializada. A saída foi a declaração do Escopo Preliminar,
composta por:
• Objetivos do Projeto: capacitar público-alvo em conteúdo
específico;
• Principais entregas do projeto: AVA, Vídeos-aula, Conteúdo
Base em formato PDF, exercício final de avaliação em
formato de simulação;
• Critérios para aceitação do produto: curso de capacitação 12
h/a, material com linguagem adequada ao público-alvo e
com conteúdo programático especificado, 14 vídeos-aula
com o professor conteudista e apresentador;
• Escopo não incluído no projeto: indicação dos aspectos que
o projeto não atenderia;
• Ligações com outros projetos: projetos de pesquisa na área;

13

Define o processo que a equipe adotará para gerenciar o projeto.
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• Estratégia de Condução do Projeto: Engenharia
Simultânea14;
• Mecanismo de Gerenciamento do Projeto: Methodware15
com complemento das práticas do PMBOK® e dotProject16;
• Responsabilidade dos setores envolvidos: todos os
envolvidos no projeto;
• Premissas: condições para a execução do projeto;
• Restrições: Limitações na execução do projeto;
• Equipe de Planejamento do Projeto: Coordenadores,
Gerente do Projetos, Gerentes Funcionais e Equipes.
A partir destes documentos a Equipe de Gestão
Administrativa, com a colaboração de todas as outras equipes do
laboratório, estruturou o projeto do curso, sendo este validado pela
Equipe de Gestão do Conhecimento do LED e pela Organização
Parceira. O projeto foi elaborado com os seguintes pontos:
Introdução, Apresentação do LED/dEGC/UFSC, Justificativa,
Abordagem Educacional, Modelo de Ensino, Objetivos, Descrição do
Produto,
Metodologia,
Questões
de
Direitos
Autorais,
Responsabilidades de cada Instituição, Critérios de Aceitação,
Equipe (de todas instituições envolvidas), Infra-estrutura,
Cronograma de Execução (Macro), Orçamento (Macro) e Validade
da Proposta.
Após a aprovação deste foi estruturado e assinado o contrato
do projeto. Com o contrato formalizado foi delineado o Plano de
Gerenciamento do Projeto que incluiu “as ações necessárias para
definir, coordenar e integrar todos os planos auxiliares em um plano
de gerenciamento de projeto”. O conteúdo do plano varia conforme
área de aplicação e complexidade do projeto (PMBOK® , 2004, p.
88), ou seja, este documento contêm todos os documentos de
planejamento, sendo que ele define as formas de gerenciar e
executar o projeto, que estão detalhadas nas outras áreas de
conhecimento em GP.

Permite considerar o ciclo de vida do projeto de forma sistemática e integrada, pois
incide na efetivação de diferentes fase de forma colaborativa e com execução temporal de
diversas etapas de atividades em paralelo (KINDLEIN; CÂNDIDO; PLATCHECK, 2003).
15 Metodologia de GP alinhada ao PMBOK (XAVIER et al, 2007).
16 O dotProject é um software para GP com licença GPL (General Public License). Este
“permite criar, monitorar e administrar” os projetos de maneira on line (JORDAN, 2008).
14
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A orientação, o gerenciamento, o monitoramento e controle
do projeto estão distribuídos nas áreas de conhecimento de GP, que
apresentam os processos, atividades e tarefas para a realização do
projeto.
O encerramento do projeto tratou das questões de finalização
administrativa do projeto composto por: análise do sucesso ou
fracasso do projeto; aceitação formal do produto; e arquivamento
das informações.
A análise foi realizada a partir de comparação com outro
projeto realizado (sem a aplicação do PMBOK®), sendo apresentada
a comparação nos resultados deste capítulo. A aceitação formal do
produto deu-se por meio de comunicação oficial17 por parte da
Instituição Parceira. E para o arquivamento das informações foi
disponibilizado espaço específico no banco de dados no servidor do
laboratório, sendo que os documentos que eram impressos foram
digitalizados pela equipe de Gestão do Conhecimento.
4.3.2 Gerenciamento do Escopo do Projeto
O Gerenciamento do Escopo abarca os processos necessários
que garantem que seja realizado o trabalho indispensável (e
somente este) para a execução do projeto com sucesso (PMBOK® ,
2004).
Processos de GP
Planejamento

Monitoramento e Controle

Gerenciamento de Escopo do Projeto
• Plano do Escopo;
• Definição do Escopo;
• EAP.
• Verificação do Escopo;
• Controle do Escopo.

Quadro 4.3: Processos de GP e Gerenciamento do Escopo
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2004)

O Planejamento e Definição do Escopo abrangeu o objetivo do
curso, o objeto a ser desenvolvido, a equipe, os critérios de aceitação
do projeto, as premissas e as restrições, e o escopo não incluído do
projeto. Assim, o objeto do projeto foi definido como a elaboração
de 1 curso de capacitação de 12 horas/aula com 7 módulos e 14
17

Modelo de Documento nos apêndices.
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aulas ficando disponível para realização durante o período de 1 mês.
Cada aula deveria conter 1 vídeo-aula que correspondesse ao
conteúdo ministrado, sendo gravada pelo professor conteudista e
um apresentador, e com o acompanhamento de um diretor de cena.
Na edição seria inserido Cromaqui conforme identidade visual do
material didático.
O objetivo do projeto foi de capacitar 300 cursistas na
modalidade a distância em conteúdo especificado pela Instituição
parceira. Para a execução do curso, o AVA deveria apresentar
interface em FLASH e possuir as ferramentas de Portal
Pessoal/Perfis, Ambiente de Estudo (individual, atividades e
discussões), Mural, FAQs, Biblioteca, Fórum, Calculadora, Alunos on
line, Agenda-Calendário, Bloco de Notas, Relatórios Automáticos e
Fale com o tutor (caixa postal e on line).
O conteúdo base e os guias para tutores e alunos deveriam ser
apresentados em formato PDF, em linguagem adequada ao perfil do
público-alvo e permissão para download destes. As avaliações
seriam elaboradas pelo professor conteudista com auxílio de
designers instrucionais de conteúdo, sendo todas automáticas e uma
simulação no final do curso. A certificação seria eletrônica em
formato PDF para alunos com aproveitamento acima de 60% nas
avaliações.
A composição da tutoria incluiria 3 tutores e um coordenador
de tutoria. Assim, a equipe do LED para o projeto compreendia 1
coordenador geral, 1 Gerente de projeto, 518 Gerentes Funcionais
que são responsáveis pelas 6 áreas de Gestão de EAD, 1 supervisor
técnico, 1 supervisor financeiro, 4 assistentes técnicos, 4 assistentes
administrativos, 1 designer instrucional, 2 designers gráficos, 2
corretores de ortografia, 3 programadores web, 2 operadores de
câmera, 1 diretor de cena, 1 adequador de linguagem, 2 editores de
texto, 5 editores de vídeo, 1 professor conteudista, 1 roteirista, 1
apresentador de vídeo, 1 coordenador de tutoria, 3 tutores. A equipe
do Projeto da Instituição financiadora conta com 1 coordenador

Na equipe do LED, devido a qualificação profissional da equipe e a formação
acadêmica/profissional de alguns de seus gerentes, estes acumulam mais de uma função,
sendo que o Gerente de Processos atende as funções da área de Gestão Administrativa e
Gestão da Qualidade. E a área de Materiais Didáticos e Mídias é atendida pelo Gerente de
Processos, Gerente Pedagógico e Gerente Técnico cada um com tarefas específicas.
18
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geral, 1 gerente de negócios, 1 coordenadora da área de capacitação,
1 gerente de marketing.
O gerenciamento do Escopo iria ser realizado pelo Gerente de
Projeto que acompanhou e definiu as diretrizes para a realização
das atividades, bem como respondeu pelo monitoramento e
controle do projeto. As necessidades e as solicitações de mudanças
seriam analisadas pela equipe de GP, pela Gerente da área e pela
Instituição parceira.
Os Critérios de Aceitação do Projeto eleitos, foram:
• Ambiente Virtual de Aprendizagem disponível 24 horas,
durante 7 dias por semana e navegabilidade adequada ao
público-alvo;
• Vídeo-aula com apresentador e professor conteudista em
resolução apropriada ao perfil de prontidão tecnológica dos
cursistas;
• Conteúdo base e guias com linguagem correspondente ao
perfil do público-alvo; e
• Atividades automáticas.
As premissas foram capacitar 300 alunos; AVA com interface
em FLASH; 1 exercício a cada final de aula; 1 atividade final em
formato de simulação; não redução de prazos e orçamento do
projeto; pagamento de 80% na assinatura do contrato; e 20% no
início do curso.
As restrições configuraram que o projeto deveria ser
executado até agosto de 2009 e o conteudista seria indicado pela
Instituição financiadora.
O escopo não incluído era Material Impresso; Jogos;
Passagens e diárias; 0800; Vídeo-aula externa; Vídeo de entrevistas;
Envio de Material pelo Correio; e Prorrogação do Curso.
O próximo passo se constituiu do detalhamento de pacotes de
trabalho para o escopo do projeto, deste modo, foi elaborada a
Estrutura Analítica do Projeto (EAP) que subdivide as principais
entregas em componentes menores para facilitar o gerenciamento.
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Figura 9: Estrutura Analítica do Projeto do Curso X
Fonte: Desenvolvido pela Autora
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Tendo elaborada a EAP, com seus pacotes de trabalho, ainda
no planejamento do escopo, deve ser formalizado o plano de
controle integrado de mudanças que acompanha todos o ciclo de
vida do projeto. Este plano especifica como as mudanças devem ser
solicitadas, o impacto e o mecanismo de autorização destas
mudanças. A solicitação de mudanças seria por meio de formulário19
específico preenchido pelo gerente da área de Gestão de EAD
correspondente e entregue ao gerente de projeto.
Após recebido o formulário o gerente de Projeto reunia-se
com o Coordenador do Projeto da Instituição Parceira e o Gerente
da área de Gestão afetada pela mudança para o exame da
necessidade e justificativa da mudança. Para a análise e posterior
autorização, as mudanças eram diagnosticadas conforme os níveis
de prioridade, sendo que o nível de prioridade considera o grau de
necessidade, os impactos da não-mudança, o impacto destas no
cronograma, no orçamento e na qualidade do projeto, conforme
estabelecidos quadro 4.4.
Nível
de
Priori
dade
0
(zero)
1
(um)
2
(dois)

Necessi
dade da
Mudança
Baixa
Normal
Urgente

Impacto Impacto no
da Não- Cronograma
mudança
Baixo
Impacto
Médio
Impacto
Alto
Impacto

Não
compromete
Compromete
Parcialmente
Compromete
Totalmente

Impacto na
Qualidade

Impacto no
Orçamento

Não
compromete
Compromete
Parcialmente
Compromete
Totalmente

Não
compromete
Compromete
Parcialmente
Compromete
Totalmente

Quadro 4.4: Níveis de prioridade das mudanças
Fonte: Elaborado pela Autora

As mudanças seriam realizadas conforme nível de prioridade
e o impacto destas no cronograma, custos e/ou qualidade do
projeto. No nível 0 (zero) as mudanças poderiam ou não ser
efetivadas, dependendo da decisão do gerente do projeto. No nível
1 (um) as mudanças deveriam ser adequadas ao escopo, ou seja, a
mudança pode ser realizada apenas parcialmente para não
comprometer o cronograma, a qualidade e o orçamento do projeto.
Já no nível 3 (três), independente se o impacto é no cronograma, no
19

Modelo do documento apresentado no apêndice desta dissertação.
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orçamento, na qualidade ou em mais de um destes, a mudança seria
efetuada com urgência, pois a sua não-realização comprometeria o
sucesso do projeto.
A aprovação das mudanças seria assinada20 por 3 instâncias,
sendo elas: Instituição Parceira (Coordenador Geral); Gerente do
Projeto; e Gerente da área de Gestão afetada. Deste modo, quando
autorizadas, todas as mudanças seriam atualizadas nos documentos
que ser referem as áreas onde estas foram executadas, bem como no
software de GP. O gerente de projeto ainda comunicaria as equipes
envolvidas na tarefa sobre a alteração realizada.

Figura 10: Processo do Plano de Controle de Mudanças
Fonte: Elaborado pela autora

Os processos de monitoramento e controle do escopo foram
orientados para a Verificação e Controle do mesmo. A verificação do
escopo formaliza a aceitação das entregas já terminadas do projeto
e o Controle do Escopo influencia e circunspecta o impacto das
20

Foi criado um espaço próprio para assinatura de cada instância no formulário.
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mudanças que ocorrem durante o projeto. É importante ressaltar
que o controle do escopo é diferente do controle de qualidade, uma
vez que a primeira trata “da aceitaç~o das entregas, enquanto o
controle da qualidade trata principalmente do atendimento aos
requisitos de qualidade especificados para as entregas” (PMBOK® ,
2004, p. 118).
A partir da realização de todos esses processos, os produtos
foram apresentados ao cliente, bem como para as equipes de gestão
sendo revisados, validados, e como não houveram solicitações de
mudanças consideradas necessárias, os produtos foram aprovados
por meio de comunicação oficial21.
4.3.3 Gerenciamento do Tempo do Projeto
O Gerenciamento do Tempo do Projeto tem por objetivo
definir o andamento dos processos, atividades e tarefas do projeto
para que todas as etapas sejam entregues dentro do prazo proposto.
Processos de GP
Planejamento

Monitoramento e Controle

Gerenciamento do Tempo do Projeto
• Definição da Atividade;
• Seqüenciamento de Atividades;
• Estimativa
de
Recursos
por
Atividade;
• Estimativa de Duração da Atividade;
• Desenvolvimento do Cronograma.
• Controle do Cronograma.

Quadro 4.5: Processos de GP e Gerenciamento do Tempo
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2004)

Esta área estrutura a definição, o seqüenciamento, a
estimativa de recursos e duração de cada uma das atividades,
considerando que estas são a base do desenvolvimento do
cronograma.

21

Modelo do documento apresentado no apêndice desta dissertação.
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Curso de Capacitação na Modalidade a Distância
Name

Duração

Início

Fim

Recursos Humanos

76,0 d

01/05/09

14/08/09

Recrutamento e
Seleção

32,0 d

01/05/09

15/06/09

Contratação de RH

35,0 d

04/05/09

19/06/09

27,0 d

15/05/09

22/06/09

72,0 d

05/05/09

12/08/09

74,0 d

05/05/09

14/08/09

Capacitação de todas
as equipes do projeto
Captação e
compartilhamento
do Conhecimento
Distribuição de
Informações
Desligamento de
Pessoal
Conteúdo Base e
Guias
Produção de
conteúdo

33,0 d

01/07/09

14/08/09

32,0 d

15/05/09

29/06/09

20,0 d

15/05/09

11/06/09

Produção de Guias

24,0 d

15/05/09

17/06/09

Recursos
Equipe de RH, sala de entrevista
Equipe Administrativa, Computador com acesso ao
banco de dados, documentação específica,
Impressora, material de escritório
Professores, sala com recursos multimídia, conteúdo
base
Equipe de Gestão do Conhecimento, Reuniões,
Capacitações, Workshops, Pesquisa, Documentos,
Impressora, material de escritório
Equipe de Gestão do Conhecimento, Internet,
Reuniões, Capacitações, Workshops, Documentos,
Impressora, material de escritório
Equipe Administrativa, documentação específica,
Impressora, material de escritório

Professor Conteudista, Computador, Impressora,
material de escritório
Equipe Pedagógica, Computadores, Impressora,
material de escritório
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Adequação de
Linguagem

20,0 d

15/05/09

11/06/09

Correção Ortográfica

20,0 d

18/05/09

12/06/09

19,0 d

20/05/09

15/06/09

20,0 d

22/05/09

18/06/09

3,0 d
5,0 d

16/06/09
19/06/09

18/06/09
25/06/09

1,0 d

26/06/09

26/06/09

1,0 d

29/06/09

29/06/09

1,0 d

29/06/09

29/06/09

66,0 d

01/05/09

31/07/09

3,0 d

01/05/09

05/05/09

3,0 d

01/05/09

05/05/09

Validação do
Material (Interno e
Parceiro)
Adequação e
Correções
Projeto Gráfico
Diagramação
Avaliação,
Adequação e
Correções
Finalização do
Material
Disponibilização do
Material em PDF
AVA
Definir Estrutura de
Design do AVA
Definir a
estruturação
pedagógica do AVA

Adequador de linguagem, computador, Gerente
pedagógico
Corretor Ortográfico, computador, Gerente
pedagógico
Equipes de Gestão do Laboratório e Equipe da
Instituição Financiadora
Adequador de linguagem, Corretor Ortográfico,
computador, Gerente pedagógico
Designer Gráfico, Equipe Pedagógica, Computador
Diagramador, Computador
Equipes de Gestão do Laboratório, Diagramador,
Computadores com acesso a internet
Diagramador, computador
Diagramador, computador, programa Adobe Acrobat

Gerente Técnico, Designer Gráfico, computador com
acesso a internet, Gerente de projeto
Gerente pedagógico, Programador, computador com
acesso a internet, Gerente de projeto
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Arquitetura do
Sistema
Modelagem do
Sistema
Publicação do
Módulo de
Cadastramento e
Inscrição
Inserção de Material
Didático, VídeosAula, etc.
Avaliação e teste de
carga
Publicação na
Internet e
Manutenção durante
a Execução do Curso

28,0 d

06/05/09

12/06/09

33,0 d

11/05/09

24/06/09

7,0 d

25/05/09

02/06/09

2,0 d

26/06/09

29/06/09

4,0 d

25/06/09

30/06/09

24,0 d

30/06/09

31/07/09

Vídeo-Aula

30,0 d

20/05/09

30/06/09

Pré-Produção

19,0 d

20/05/09

15/06/09

Produção

20,0 d

25/05/09

19/06/09

Pós-Produção

21,0 d

27/05/09

24/06/09

Equipe pedagógica, Programador, computador com
acesso a internet,
Equipe Técnica, Programador, computador com
acesso a internet
Programador, computador com acesso a internet

Programador, computador com acesso a internet

Equipes de Gestão do Laboratório, Programador,
Computadores com acesso a internet
Programador, computador com acesso a internet

Roteirista, Gerente técnico, Gerente Pedagógico,
Supervisor de gravação, material de escritório
Auditório ou estúdio, 2 Câmeras, microfone, teleprompter, apresentador, professor, assistente de
produção, câmera-man, material de escritório
Computador com programa para edição, Editores,
material de escritório
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Revisão e validação

21,0 d

29/05/09

26/06/09

Finalização

20,0 d

01/06/09

26/06/09

2,0 d

29/06/09

30/06/09

53,0 d

03/06/09

14/08/09

Inscrição

11,0 d

03/06/09

17/06/09

Processo Seletivo

3,0 d

18/06/09

22/06/09

Divulgação do
Resultado do
Processo Seletivo

1,0 d

22/06/09

22/06/09

Matrícula

5,0 d

22/06/09

26/06/09

Registros
Acadêmicos

23,0 d

01/07/09

31/07/09

Publicação em
formato do AVA
Secretaria
Acadêmica

Equipes de Gestão do Laboratório, Editores,
Computadores com acesso a internet
Editores, Computadores com acesso a internet e
programa para Edição
Editores, Computadores com acesso a internet

Equipe Gestão Acadêmica, Computador com acesso ao
banco de dados, documentação específica,
Impressora, material de escritório
Gerente Pedagógico, Gerente Administrativo, Equipe
Administrativa, Gerente da Equipe de Gestão
Acadêmica, Computador com acesso ao banco de
dados, documentação específica, Impressora, material
de escritório
Equipe Gestão Acadêmica, Computador com acesso ao
banco de dados, documentação específica,
Impressora, material de escritório
Equipe Gestão Acadêmica , Equipe Administrativa,
Computador com acesso ao banco de dados,
documentação específica, Impressora, material de
escritório
Equipe Gestão Acadêmica, Computador com acesso ao
banco de dados, documentação específica,
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Expedição de
Documentos

31,0 d

01/07/09

12/08/09

Relatórios

30,0 d

06/07/09

14/08/09

CAED

53,0 d

01/06/09

12/08/09

15,0 d

01/06/09

19/06/09

23,0 d

01/07/09

31/07/09

Relatórios

28,0 d

06/07/09

12/08/09

Execução do Curso

24,0 d

01/07/09

03/08/09

Início

1,0 d

01/07/09

01/07/09

Módulos
Avaliações

23,0 d
22,0 d

02/07/09
02/07/09

03/08/09
31/07/09

Finalização

1,0 d

31/07/09

31/07/09

Estruturação de
Ambiente de tutoria
Acompanhamento ao
aluno

Impressora, material de escritório
Equipe Gestão Acadêmica, Equipe Administrativa,
Computador com acesso ao banco de dados e internet,
documentação específica, Impressora, material de
escritório
Equipe Gestão Acadêmica, Computador com acesso ao
banco de dados e internet, documentação específica,
Impressora, material de escritório
Sala, cadeiras, mesas, computadores com acesso a
internet, material de escritório, impressora, telefone
Coordenador de tutoria, computadores com acesso a
internet, material de escritório, telefone
Computador com acesso ao banco de dados e internet,
documentação específica, Impressora, material de
escritório
Todos os materiais e AVA prontos, Equipes de Gestão
do LED
CAED, Equipe Pedagogia, Assistente Técnico
CAED, Equipe Pedagogia, Assistente Técnico
Equipe Pedagógica, Equipe Administrativa, Equipe de
Gestão Acadêmica
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GP

74,0 d

05/05/09

14/08/09

Iniciação

74,0 d

05/05/09

14/08/09

Planejamento

74,0 d

05/05/09

14/08/09

Execução

74,0 d

05/05/09

14/08/09

Monitoramento e
Controle

74,0 d

05/05/09

14/08/09

Encerramento

74,0 d

05/05/09

14/08/09

Gerente de Projeto e Equipe de Gestão
Administrativa, Equipe de Gestão da Qualidade,
Computador com acesso ao banco de dados e internet,
documentação específica, Impressora, material de
escritório
Gerente de Projeto e Equipe de Gestão Administrativa,
Equipe de Gestão da Qualidade, Computador com
acesso ao banco de dados e internet, documentação
específica, Impressora, material de escritório
Gerente de Projeto e Equipe de Gestão Administrativa,
Equipe de Gestão da Qualidade, Computador com
acesso ao banco de dados e internet, documentação
específica, Impressora, material de escritório
Gerente de Projeto e Equipe de Gestão Administrativa,
Equipe de Gestão da Qualidade, Computador com
acesso ao banco de dados e internet, documentação
específica, Impressora, material de escritório
Gerente de Projeto e Equipe de Gestão Administrativa,
Equipe de Gestão da Qualidade, Computador com
acesso ao banco de dados e internet, documentação
específica, Impressora, material de escritório

Quadro 4.6: Definição das atividades, seqüenciamento de atividades, estimativa de recursos e duração
da atividade
Fonte: Elaborado pela Autora
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Após definidas as atividades, estimado os recursos e
delineada a duração da atividade, foi elaborado o seqüenciamento
destas e desenvolvido do cronograma.

Figura 11: Gráfico Gantt do Curso X
Fonte: Elaborado pela Autora
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Como principais marcos do cronograma, foram identificados os
seguintes pontos:
Descrição
Contratação de Pessoal
Disponibilização Conteúdo Base e Guias em PDF
Publicação do AVA na Internet
Publicação da Vídeo-Aula em formato do AVA
Inscrição no Curso
Início do Curso
Finalização do Curso
Desligamento de Pessoal

Data
04/05/09
29/06/09
30/06/09
30/06/09
03/06/09
01/07/09
31/07/09
14/08/09

Quadro 4.7: Marcos do Cronograma
Fonte: Elaborado pela Autora

O monitoramento e controle do cronograma foi realizado por
meio do software de gerenciamento de projetos dotProject. Este
software automaticamente enviava aos participantes das tarefas e
ao gerente de projetos tickets (por e-mail) informando quando a
tarefa devia ser começada, se estava atrasada e quando era
finalizada. Em todo o projeto houveram duas atividades (Adequação
e Correções do Conteúdo Base) que tiveram seu início com 1 dia de
atraso, porém como havia folga na programação foi possível realizar
a tarefa dentro do prazo estipulado.
4.3.4 Gerenciamento de Custos do Projeto
Gerenciar custos em um projeto envolve todos os processos
de planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos
para que o projeto seja realizado dentro do orçamento aprovado
(PMBOK® , 2004).

Processos de GP
Planejamento
Monitoramento e Controle

Gerenciamento de Custos do Projeto
• Estimativa de Custos;
• Orçamentação.
• Controle de Custos.

Quadro 4.8: Processos de GP e Gerenciamento de Custos
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2004)
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No Plano de Gerenciamento de Custos do Projeto foi
estruturada a Estimativa de Custos do Projeto para elaboração do
Orçamento.
Processos
Projeto
Recursos Humanos
Conteúdo Base e Guias
(Incluindo Conteudista)
AVA
Vídeo-Aula
Secretaria Acadêmica
CAED (Incluindo Tutores)
Execução do Curso
Total Parcial
Taxas Administrativas 12%
TOTAL

Valores
425,00
30.000,00
22.740,00
10.200,00
10.000,00
1.120,00
3.900,00
1.300,00
79.685,00
9.562,20
89.247,20

Quadro 4.9: Orçamento
Fonte: Elaborado pela Autora

O controle dos custos foi realizado pelo supervisor financeiro
do laboratório em conjunto com o gerente do projeto. O desembolso
dos recursos ocorreram conforme apresentado na figura 12.

Figura 12: Execução Financeira do Curso X
Fonte: Elaborado pela Autora

Na assinatura do contrato ficou estabelecido que o repasse
inicial seria de 80% (R$ 71.397,76) e no início do curso os outros
20% (17.849,44). O projeto foi executado dentro do orçamento
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estabelecido, sendo encerrado com saldo positivo de R$ 632,08 que
se referem a economia de material de escritório.
4.3.5 Gerenciamento da Qualidade do Projeto
O Gerenciamento da Qualidade objetiva garantir que o
produto final atenda as necessidades para o qual foi desenvolvido.
Os processos dessa área incluem as responsabilidades, os objetivos
e as políticas de qualidade da organização executora (PMBOK® ,
2004).
Processos de GP
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle

Gerenciamento da Qualidade do Projeto
• Plano de Qualidade.
• Realizar Garantia de Qualidade.
• Realizar Controle de Qualidade.

Quadro 4.10: Processos de GP e Gerenciamento da Qualidade
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2004)

O Planejamento da Qualidade buscou garantir que o produto
entregue pelo projeto satisfizesse as necessidades do cliente. Deste
modo, fez-se necessário o cumprimento de prazos, de custos e do
escopo do projeto.
Os padrões e requisitos de qualidade dos produtos foram
elaborados a partir do Plano de Escopo e as mudanças solicitadas
que se referissem a qualidade precisariam ser notificadas ao gerente
de projeto e aprovado por todas as partes interessadas. As não
conformidades em alguma atividade eram priorizadas, sendo que
estas correções seriam entendidas como mudanças e por isso
documentadas e registradas, sendo analisado o seu impacto nas
outras atividades do projeto.
As Responsabilidades de Garantia da Qualidade e de Controle
da Qualidade ficaram a critério do Gerente de Projeto e do Gerente
responsável pela Gestão da Qualidade, porém todos os envolvidos
no projeto buscavam a melhoria contínua do processos, bem como
das entregas do projeto.
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Tabela 1: Requisitos de Qualidade22
Requisito de Qualidade
AVA com navegabilidade em
internet banda estreita e
banda larga
Ferramentas, Atividades e
Módulos
do
AVA
em
funcionamento e sem erros
Tutores com formação na
área do conteúdo do projeto
(mínima de graduação)
Apresentador da vídeo-aula e
Diretor
de
Cena
com
experiência televisiva
Conteúdo Base e Guias com
linguagem
adequada
ao
Público-Alvo
Atendimento ao aluno em até
24 horas
Atendimento
das
datas
planejadas no cronograma
Custos conforme orçamento

Critério de
Aceitação
93%

Teste de Carga

95%

Teste de Carga

100%

Análise de Currículo

100%

Análise de Currículo

98%

Avaliação e Validação das
Equipes de Gestão do
Projeto
Relatórios

100%

Método de Verificação

100%

Monitoramento e Controle
do Cronograma
100%
Monitoramento e Controle
do Orçamento
Fonte: Elaborado pela Autora

O Gerente do Projeto e o responsável pela área de Gestão da
Qualidade conjuntamente estabeleceram os procedimentos e
padrões de qualidade para todas as etapas. Nesse sentido, o Gerente
do Projeto teve como função analisar o desempenho da qualidade,
assim como verificar a conformidade dos processos, atividades e
produtos com o escopo em diferentes etapas do projeto. E o
responsável pela Gestão da Qualidade deveria garantir a qualidade
dos produtos, processos e atividades no decorrer de todo o projeto e
realizar o controle da qualidade.
Para realizar a garantia da qualidade foi utilizada a técnica de
análise do processo23, sendo especificadas todas as inconformidades
Utilizado D. J. E. para o cálculo.
A an|lise do processo objetiva a “identificaç~o de desperdícios e das atividades de
nenhum valor agregado” (PMBOK®, 2004, p. 187).
22

23

99
encontradas, bem como detalhadas as ações corretivas e as
sugestões de melhoria por parte dos executores.
A freqüência do controle e da verificação da qualidade era
semanal, por meio de relatórios sobre o andamento das atividades, e
eram realizadas reuniões na finalização de cada processo.
Ao final do projeto os produtos apresentaram qualidade
satisfatória para o cliente, sendo todos aprovados sem nenhuma
restrição.
4.3.6 Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto
O Gerenciamento de Recursos Humanos (RH) visa organizar e
gerenciar a equipe do projeto (PMBOK® , 2004).
Processos de GP
Planejamento
Execução

Gerenciamento de RH do Projeto
• Plano de RH.
• Contratar ou mobilizar a equipe do
projeto;
• Desenvolver a equipe do projeto.
• Gerenciar a equipe do projeto.

Monitoramento e Controle

Quadro 4.11 Processos de GP e Gerenciamento de RH
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2004)

O Plano de Gerenciamento de RH determina as funções e
responsabilidades da equipe no projeto. Devido ao caráter
multidisciplinar da Educação a Distância e a composição das grupos
por diferentes profissionais, somente serão atribuídas as
responsabilidades aos responsáveis pelas equipes, pois em cada
atividade, o seu executor deve atender ao gerente da área.
FUNÇÕES
PROCESSOS
Gestão de
Materiais e
Mídias
Gestão do
Conhecimento
Gestão da
Qualidade
Gestão

GPro

GPrc

GPed

GCon

!

#

X

#

#

#

X

X

!

!

!

!

#

GAcd

GTec

SFinan

STec

X

#

#

#

#

#

#

!

#

#

#

X

#

#

100
Acadêmica
Gestão
!
X
Administrativa
Siglas
GPro = Gerente de Projeto
GPrc = Gerente de Processos
GPed = Gerente Pedagógico
GCon = Gestor do
Conhecimento
GAcd = Gerente Acadêmico
GTec = Gerente Técnico
SFinan = Supervisor
Financeiro
STec = Supervisor Técnico

#

#

#

Legenda
x: Responsável pela Execução
#: Participa ou é consultado para
execução das tarefas
!: Acompanha e/ou monitora a tarefa

Quadro 4.12: Matriz de Responsabilidades dos Principais
Cargos das Equipes do LED
Fonte: Elaborado pela Autora

Para a composição da equipe fez-se necessário a contratação
profissionais, sendo que a contratação de cada profissional foi
efetuada por uma Fundação vinculada a UFSC, uma vez que o LED é
vinculado a uma Universidade Federal e não pode contratar pessoal.
O desenvolvimento da equipe do projeto envolveu a
realização das seguintes ações:
Descrição
Workshop

Capacitação
Capacitação
Capacitação
Capacitação

Assunto
Apresentação
Características
Público-Alvo
Vídeo-aula
Conteúdo Base
AVA
Funções do Tutor

das
do

Equipe
Equipe Pedagógica

Professor
Tutoria
Tutoria
Tutoria

Quadro 4.13: Desenvolvimento da Equipe
Fonte: Elaborado pela Autora

O gerenciamento da equipe do projeto foi efetuado pelos
responsáveis das áreas de Gestão de EAD no LED, por exemplo: a
equipe de Gestão da Aprendizagem era gerida pelo Gerente
Pedagógico, enquanto a equipe de Gestão da Qualidade era gerida
pelo Gerente de Processos, conforme organograma do LED.
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Figura 13: Organograma do LED
Fonte: LED (2009)

Embora a figura apresente as equipes de maneira separada,
esta tem o objetivo apenas de ilustrar as responsabilidades, pois em
um projeto em EAD as equipes trabalham de forma conjunta, pois os
processos e atividades de uma interferem e complementam os
processos e atividades das outras equipes, podendo-se citar como
exemplo a inserção do material didático e mídias no AVA, onde as
equipes das outras áreas devem ter terminado os seus produtos
para que a equipe do AVA possa implantá-los, testá-los e publicá-los.
Outro ponto em que as equipes interatuam se refere aos
processos que exigem esforços de pessoas de equipes diferentes
para que este seja realizado. Como exemplo citam-se as validações
do material didático que são executadas por diferentes equipes,
ainda que a responsabilidade seja da equipe de Gestão da
Aprendizagem.
O gerenciamento de RH ainda previu o desligamento de
pessoal, sendo que este ocorreu conforme as atividades se
encerravam. O término do contrato foi realizado pela Fundação que
apoiou este projeto.
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4.3.7 Gerenciamento de Comunicações do Projeto
O gerenciamento de comunicações é responsável por garantir
a geração, a coleta, a distribuição, o armazenamento, a recuperação
e a destinação das informações do projeto (PMBOK® , 2004).
Processos de GP
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle

Gerenciamento das Comunicações do
Projeto
• Plano de Comunicação.
• Distribuição das Informações.
• Relatório de Desempenho;
• Gerenciar partes interessadas.

Quadro 4.14: Processos de GP e Gerenciamento das
Comunicações
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2004)

O Plano de Comunicações do Projeto24 previu processos
formais de comunicação, sendo estes: Relatórios de
Acompanhamento ao Aluno; Relatório de Acompanhamento das
Atividades; Relatórios de Desempenho; Relatórios da Secretária
Acadêmica, Capacitações; Registro de Reuniões; e E-mails. A
conferência e checagem das informações deste documento ficaram a
cargo da equipe de gestão do conhecimento, sendo que estes
disponibilizam os documentos no dotProject para acesso das
equipes.
Evento

Objetivo

Meio

Reunião
de Início
do
Projeto

• Comunicação oficial da
abertura do projeto;
• Informar
sobre
os
objetivos e especificações
do projeto (metodologia,
forma de GP, relatórios
que devem ser realizados,
prazos,
custos,
responsáveis, Gerente do

Presencial

Participantes
Todos os
envolvidos
no projeto

Freqüência
Única

Os modelos de relatórios e o modelo de registro de reunião para a comunicação do
projeto se encontram no Apêndice desta dissertação.
24
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Reunião
das
Equipes

Relatórios de
Desempenho
Reuniões
de
Acompanhamento do
Projeto

projeto e equipes).
• Acompanhar as atividades;
• Esclarecer questões acerca
do projeto, processos e
tarefas;
• Avaliação do desempenho
das equipes.
• Apresentar resultados;
• Acompanhar
Escopo,
Prazos,
Custos
e
Qualidade.
• Analisar os relatórios de
desempenho apresentados
e decidir sobre ações para
correção ou adequação de
inconformidades.

Presencial
VC
WEB

Equipes
envolvidas

Conform
e
necessid
ade do
gestor

E-mail

Todos os
envolvidos
no projeto

Semanal

Presencial
VC
WEB

GP
e
Gerentes
de Equipes

GP,
Gerentes e
Equipes
(Pedagógic
o, Técnico,
Conhecime
nto,
Qualidade,
Instituição
Parceira).
GP,
Gerentes e
Equipes
(Pedagógic
o, Técnico,
Conhecime
nto,
Qualidade,
Instituição
Parceira).
Todos os
envolvidos
no projeto

Quinzena
l
ou
conform
e
necessid
ade do
gestor
Única

Comparti
lhamento
do
Conteúdo Base e
Guias

• Análise e Validação.

E-mail

Publicação das
Vídeosaula

• Análise e Validação.

WEB

Reunião
de Apresentação
do AVA
Capacita-

• Apresentar o AVA para as
equipes com intuito de
realização de teste de
carga.
• Preparar o professor para

WEB

VC

Equipes

Única

Única

Única
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ção do
Professor e dos
Tutores
Relatórios de
Acompanhamento

a vídeo-aula;
• Preparar os tutores para
atender os alunos.

Presencial

envolvidas

• Informar
sobre
o
andamento dos alunos do
curso.

E-mail

Semanal

Relatórios da
Secretaria Acadêmica

• Informar os Inscritos no
curso;
• Comunicar todos os passos
do processo seletivo;
• Notificar a Lista dos
Alunos matriculados;
• Listar os registros;
• Listar os documentos
expedidos.
• Apresentação
de
resultados
e
lições
aprendidas;
• Comunicação Oficial do
encerramento do projeto.

E-mail

GP,
Gerente e
Equipe
pedagógica
Instituição
Parceira.
Equipes
envolvidas

Todos os
envolvidos
no projeto

Única

Reunião
de
Encerramento do
Projeto

Presencial
VC

Conform
e
necessid
ade do
gestor

Quadro 4.15: Comunicações no Projeto do Curso X
Fonte: Elaborado pela Autora

Como pode-se verificar no quadro, a periodicidade dos
relatórios foi semanal enquanto a entrega dos documentos
específicos, bem como a realização das reuniões foram agendadas
segundo a necessidade das áreas de Gestão.
A equipe de gestão do conhecimento era responsável por
compilar os dados apresentados nos relatórios, elaborando um
resumo destes para distribuir as informações a todos os envolvidos
no projeto por e-mail. As equipes que precisavam das informações
completas acessavam o documento disponível no ambiente de GP
conforme citado anteriormente.
Não houve necessidade de alocação de recursos materiais
específicos para as comunicações, uma vez que foi utilizada a
estrutura e ambiente de internet do LED.
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4.3.8 Gerenciamento dos Riscos do Projeto
O Gerenciamento de Risco atende as questões de
identificação, análise, respostas, monitoramento e controle de
riscos, objetivando aumentar o impacto dos eventos positivos e
diminuir a probabilidade de eventos negativos (PMBOK® , 2004).
Processos de GP
Planejamento
Monitoramento e Controle

Gerenciamento de Riscos do Projeto
• Plano de Gerenciamento de Riscos.
• Monitoramento e Controle de Riscos

Quadro 4.16: Processos de GP e Gerenciamento de Riscos
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2004)

O Planejamento dos Riscos inclui todas as condições de
incerteza que ao ser concretizado impacta (de forma positiva ou
negativa) no projeto (PMBOK®, 2004). Assim, em um projeto de
Capacitação a Distância um dos principais pontos a serem
considerados como fator de risco foram o encadeamento das
atividades, o caráter multidisciplinar dessas atividades e a
qualidade dos materiais didáticos.
A partir destes pontos, configurou-se como ameaça à este
projeto: Atraso em qualquer uma das atividades predecessoras;
Falhas de Comunicação da equipe do projeto; Material Didático em
linguagem não adequada ao Público-Alvo; e AVA com baixa
navegabilidade.
Tabela 2: Riscos do Projeto25
Riscos

Atraso
em
atividades
predecessoras
Falhas
na
Comunicação
da equipe

Probabilidade de
Ocorrência
20%

Impacto
Tempo

Impacto
Custo

Severidade

Alto

Impacto
Qualidade
Baixo

Alto

30%

Alto

Alto

Alto

100%

60%

Cálculos realizados conforme análise quanlitativa e quantitativa dos riscos conforme
PMBOK (2004).
25
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Material
Didático em
linguagem não
adequada
AVA
com
baixa navegabilidade

5%

Alto

Alto

Alto

95%

5%

Alto

Alto

Alto

95%

Fonte: Elaborado pela Autora

O atraso em atividades predecessoras impacta no
cronograma, pois a execução tardia de umas destas atrasaria o início
das suas dependentes. Deste modo, também impacta no orçamento
devido ao fato de que equipes teriam que ser complementadas com
a contratação de RH para cumprir o tempo planejado do projeto. Já
este risco não impacto na qualidade por que ao inserir novos atores
na equipe, o controle e rigorosidade da qualidade continuariam os
mesmos.
As falhas de comunicação da equipe tem alto grau de impacto
nas três dimensões, pois podem gerar atrasos no cronograma,
retrabalho e diminuição na qualidade devido ao repasse de
informações incorretas.
O Material Didático não adequado ao Público-Alvo e a Baixa
navegabilidade do AVA gerariam inconformidades nos 3 aspectos
em alto grau, uma vez que teriam que ser totalmente adequados ou
refeitos desde o início.
Destarte, identificado os riscos e seu grau de impacto em
áreas do projeto, foram elaboradas as medidas de prevenção e
resposta, caso alguma dessas possibilidades de concretizassem.
Riscos
Atraso em atividades
predecessoras

Falhas na Comunicação da
equipe

Medidas de Prevenção e Respostas
Prevenção: Acompanhamento diários dos
responsáveis pela área em que a atividade
esta inserida e relatório de acompanhamento
as atividade e de desempenho semanal.
Resposta: Complementação da equipe e força
tarefa.
Prevenção: Comunicações sempre copiadas
ou encaminhadas para os responsáveis da
área de gestão e para os executores das
atividades, bem como as instruções para
qualquer processo, atividade ou tarefa do
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Material Didático em
linguagem não adequada

AVA
com
navegabilidade

baixa

projeto deve ser oficial por escrito.
Resposta: Imediata Comunicação Oficial com
as informações corretas.
Prevenção:
Acompanhamento
dos
responsáveis pela estrutura pedagógica,
análises e validações no decorrer da
construção do material.
Resposta: Adequações na forma de linguagem.
Prevenção: Testes Semanais da equipe técnica
em diferentes tipos de conexões de internet.
Resposta: Adequação do AVA conforme
dificuldade encontrada.

Quadro 4.17: Medidas de Prevenção e Respostas aos Riscos
Fonte: Elaborado pela Autora

A responsabilidade dos riscos ficou a critério de cada gerente
de área, no caso: o atraso nas atividades predecessoras era tarefa do
Gerente do Projeto; as falhas de comunicação da equipe ficou a
cargo do Gestor do Conhecimento; o Gerente Pedagógico respondeu
pela linguagem do material didático; e o Gerente Técnico atendeu as
questões de navegabilidade AVA.
Durante a execução houve um erro de comunicação por parte
de um dos integrantes da equipe de materiais e mídias. Esta falha
poderia ter afetado o cronograma e a questão da qualidade do
produto, porém, com o monitoramento do gerente técnico, a
inconformidade foi identificada e interceptada antes que fosse
transmitida para a equipe de execução, assim não houve impacto em
qualquer ponto do projeto. Portanto, ao final deste, nenhum dos
riscos se efetivou, sendo o produto entregue conforme esperado
pelo cliente.
4.3.9 Gerenciamento de Aquisições do Projeto
O Gerenciamento de Aquisições responde pela gerência e
administração de contratos, assim como pelo controle de mudanças
nestes contratos. Este também inclui todas as obrigações
contratuais estabelecidas com fornecedores e com a equipe do
projeto.
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Processos de GP
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle
Encerramento

Gerenciamento de Aquisições do Projeto
• Planejar Compras e Aquisições;
• Planejar Contratações.
• Solicitar Resposta dos Fornecedores;
• Selecionar Fornecedores.
• Administração de Contrato.
• Encerramento do Contrato.

Quadro 4.18: Processos de GP e Gerenciamento de Aquisições
Fonte: Adaptado de PMBOK® (2004)

Para a estruturação do Planejamento das Aquisições foi
realizada a análise das necessidades, dos custos, da capacidade
técnica e administrativa, e principalmente da verificação do
cronograma do projeto, sendo identificada uma lacuna nos Recursos
Humanos disponíveis para o projeto, tendo que ser complementado
o quadro de RH com os seguintes profissionais: 1 professor
conteudista, 1 adequador de linguagem, 1 corretor ortográfico, 1
designer gráfico, 1 diagramador, 1 apresentador de vídeo-aula, 1
diretor de cena, 1 roteirista, 1 coordenador de tutoria, 3 tutores, 1
editor de texto e 1 assistente administrativo.
Todos os contratados já eram colaboradores26 do LED
(incluindo o professor conteudista), assim para a escolha destes
foram levados em consideração o currículo e os trabalhos realizados
em outros projetos. Porém, como citado anteriormente o LED não
pode efetuar contratações, desta forma a Fundação ficou
responsável pela elaboração, gerência, administração e
encerramento destes contratos, incluindo as questões de direitos
autorais do conteúdo. As aquisições de materiais foram apenas para
material de escritório, sendo efetuada também pela Fundação por
meio de tomada de preço global.
4.4 RESULTADOS
Com a aplicação das práticas de GP do PMBOK® no projeto
verificou-se que estas potencializam a possibilidade de sucesso de
um projeto em EAD.

Colaboradores, no sentido aqui empregado, se refere ao fato destes já
terem trabalhado em outros projetos do laboratório.
26
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O projeto eleito para a comparação foi de 20 horas/aulas,
composto por 6 unidades e 10 aulas. O público-alvo era de 400
alunos dispostos em todo Brasil. O material didático utilizado foram
10 vídeo-aulas gravadas por 1 professor e uma apresentadora, AVA
(Moodle com Flash), tutoria, PDF com o conteúdo base do curso, guia
do aluno/professor/tutor, 6 exercícios de passagem, 1 simulação ao
final do curso e certificação eletrônica. A duração do curso foi de 30
dias. As áreas de Gestão de EAD que compunham o curso eram 3:
Gestão Pedagógica, Gestão Tecnológica e Gestão de Processos.
Embora este curso possuísse características similares com o
estudo de caso desta dissertação, este era composto de apenas 3
áreas de Gestão e não adotava as melhores práticas de GP, assim ao
comparar o projeto que foi aplicado o PMBOK® com o mesmo,
obteve-se os seguintes resultados:
Processos de
GP

Projeto Anterior

Iniciação

• Nenhuma Alteração.

Planejamento

• Fez-se necessárias 5 mudanças
no plano de trabalho;
• Não houve planejamento dos
níveis de prioridades de
mudanças,
assim
foram
implementadas mudanças de
baixo impacto no projeto,
gerando um acréscimo de 10%
no custo das atividades que
receberam estas alterações;
• O detalhamento das atividades
foi realizado incompleto, sendo
refeito no decorrer do projeto.
• Ocorreram problemas nas
datas de entregas de 2
produtos
(vídeo-aula
e
conteúdo base), e como não
havia um plano de resposta aos
riscos, isso impactou na
execução do cronograma. Estes
fatores incorreram em um
atraso de 20 dias para

Execução

Projeto com o
Gerenciamento
baseado no PMBOK®
• Nenhuma
Alteração.
• Nenhuma mudança
necessária. Foram
identificadas
apenas mudanças
de baixa prioridade
que
o
gerente
optou por não
realizá-las para não
impactar em outras
áreas do projeto;
• As atividades não
precisaram
de
ajustes.
• Cronograma
e
Orçamento
sem
nenhuma
necessidade
de
ampliação
ou
suplementação;
• Não
houve
retrabalho
nas
atividades.
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Monitoramen
to e Controle

Encerramento

finalização do projeto;
• As falhas de comunicação entre
as equipes gerou retrabalho na
publicação das vídeos-aula;
• O orçamento foi insuficiente,
tendo que ser suplementado
10% do valor inicial.
• Não foram estabelecidos os
critérios de aceitação da
qualidade no plano do projeto,
o que gerou problemas na
aceitação do cliente no que se
refere a diagramação do
conteúdo base e na qualidade
da resolução do vídeo. Foi
realizada a re-diagramação do
matéria didático. Já a vídeoaula foi reeditada com menor
resolução atendendo a questão
de acesso discado ao AVA;
• Como não eram realizados os
relatórios de desempenho e de
acompanhamento
das
atividades, o responsável pela
área não conhecia a situação
em que os processos se
encontravam, o que implicou
no atraso do cronograma.
• Nenhuma Alteração.

• Acompanhamento
de
todos
os
processos, o que
permitiu que os
desvios (qualidade,
cronograma
e
orçamento) fossem
identificados
e
corrigidos
sem
comprometer
a
execução e sem
gerar
retrabalho
em nenhum dos
processos
do
projeto.

• Nenhuma
Alteração.

Quadro 4.19: Diferenças da Aplicação de PMBOK® na Gestão
de Projetos em EAD
Fonte: Elaborado pela Autora

Como pode-se verificar a aplicação do PMBOK® na
Elaboração, Execução, Acompanhamento e Encerramento de Cursos
em EAD potencializa o sucesso do projeto, uma vez que nenhuma
mudança do plano foi necessária e foram atendidos completamente
os quesitos de qualidade, cronograma e orçamento do projeto,
possibilitando que todos os objetivos fossem alcançados.
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CAPÍTULO 5

5. DIRETRIZES PARA GESTÃO DE PROJETOS DE CURSOS DE
CAPACITAÇÃO EM EAD
O objetivo deste capítulo é apresentar as diretrizes para gerir
os Projetos de Cursos de Capacitação na modalidade à distância
unificando os processos identificados em um curso, as áreas de
Gestão responsáveis e os processos de Gerenciamento de Projetos
do PMBOK® .
DIRETRIZES PARA GESTÃO DE PROJETOS DE CURSOS DE
CAPACITAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA A PARTIR DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE
PROJETOS DO PMBOK®
Para elaboração das diretrizes em concordância com as
orientações do Guia PMBOK®(2004), primeiramente, foram
identificados os processos que compõem um curso de capacitação a
distância. No segundo momento, houve a indicação das áreas de
Gestão de EAD as quais os processos pertencem, pois a execução das
atividades e as tarefas ficam vinculadas a estas áreas, sendo as
equipes responsáveis pela realização destes processos. Por último,
foram aplicadas as práticas presentes nas 9 áreas de conhecimento
de gerenciamento do projeto para a gestão de um curso. Essas
práticas foram selecionadas pela equipe de gerenciamento do
projeto como sendo os principais processos a serem adotados para
o perfil de um curso na modalidade à distância.
As 9 áreas do PMBOK® estão distribuídas nos 5 grupos de
processos de Gerenciamento de Projeto, sendo estes processos:
Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e
Encerramento. Deste modo, optou-se pela elaboração das diretrizes
a partir destas 5 esferas, uma vez que elas englobam todos os
processos relevantes para gerir um projeto, conforme quadro 5.1.
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PROCESSOS DE INICIAÇÃO
PROJETO
Contato Comercial
Levantamento das Necessidades do Cliente
Diagnóstico e Coleta de Informações acerca do Público-Alvo e
Necessidades Técnicas, Operacionais e Pedagógicas
Definição do Modelo Educacional
Elaboração da Proposta Didático-Pedagógica
Declaração de trabalho do Projeto
Elaboração do Termo de Abertura do Projeto
Declaração do Escopo Preliminar
Projeto do Curso
Validação do Projeto
Elaboração e Assinatura do Contrato
PROCESSOS DE PLANEJAMENTO

ÁREA DE GESTÃO
RESPONSÁVEL
Administrativa
Conhecimento
Conhecimento
Aprendizagem
Aprendizagem
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Conhecimento
Administrativa
ÁREA DE GESTÃO
RESPONSÁVEL

PROJETO
Planejamento do Gerenciamento do Projeto
Planejamento do Escopo
Definição do Escopo
Criação da EAP
Definição e Seqüenciamento das Atividades

Administrativa
Administrativa

113
Estimativa de Recursos e de duração das Atividades
Estimativa de custos e Orçamentação
Planejamento da Qualidade
Planejamento das Comunicações
Planejamento de Gerenciamento de Riscos
Identificação e Análise dos Riscos
Plano de Resposta aos Riscos
Plano de Compras e Aquisições
RECURSOS HUMANOS
Plano de Contratações
SECRETARIA ACADÊMICA
Definir pré-requisitos para inscrição dos alunos
Planejar metodologia para seleção dos alunos
Planejar forma de armazenamento e disponibilização dos registros
acadêmicos dos alunos
Definir Relatórios a serem realizados pela secretaria
CAED
Plano de Infra-estrutura
Plano de atendimento ao aluno
CONTEÚDO BASE E GUIAS
Proposta Didático-Pedagógica
Elaboração da Ementa do Conteúdo
Proposta de Projeto Gráfico
AVA
Definição da Estrutura de Design

Qualidade
Conhecimento
Administrativa

Administrativa
Administrativa
Aprendizagem
Aprendizagem
Acadêmica
Acadêmica
Administrativa
Aprendizagem
Aprendizagem
Aprendizagem
Materiais e Mídias
Materiais e Mídias
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Definição da Estrutura Pedagógica
Planejar ambiente para Inscrição dos alunos

Aprendizagem
Materiais e Mídias
VÍDEO-AULA

Pré-Produção

Materiais e Mídias
PROCESSOS DE EXECUÇÃO

PROJETO
Orientar e Executar a Execução do Projeto
Realizar Garantia da Qualidade
RECURSOS HUMANOS
Mobilização da Equipe do Projeto
Identificação das necessidades de contratação
Recrutamento e Seleção de Pessoal
Solicitar resposta de fornecedores
Selecionar fornecedores
Contratação de Equipe
Desenvolver a equipe do projeto
Realizar Garantia da Qualidade
Captação e Compartilhamento do Conhecimento
Distribuição das Informações
SECRETARIA ACADÊMICA
Inscrição dos alunos
Realizar Processo Seletivo
Realizar Garantia da Qualidade
Efetivar a Matrícula dos alunos selecionados

ÁREA DE GESTÃO
RESPONSÁVEL
Administrativa
Qualidade
Administrativa
Administrativa

Administrativa
Conhecimento
Qualidade
Conhecimento
Conhecimento
Acadêmica
Acadêmica
Qualidade
Acadêmica
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Armazenar e administrar os Registros Acadêmicos dos alunos
Realizar Garantia da Qualidade
Expedir Documentos
Realizar Garantia da Qualidade
CAED
Disponibilizar Infra-estrutura
Capacitação da equipe de tutoria
CONTEÚDO BASE E GUIAS
Produção de Conteúdo
Realizar Garantia da Qualidade
Produção de Guias
Realizar Garantia da Qualidade
Produção de Atividades Acadêmicas
Realizar Garantia da Qualidade
Adequação de Linguagem
Realizar Garantia da Qualidade
Correção Ortográfica
Realizar Garantia da Qualidade
Diagramação
Realizar Garantia da Qualidade
Disponibilização do Material no formato especificado no projeto
AVA
Arquitetura do Sistema
Realizar Garantia da Qualidade
Modelagem do Sistema
Realizar Garantia da Qualidade

Acadêmica
Qualidade
Acadêmica
Qualidade
Administrativa
Conhecimento
Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Qualidade
Aprendizagem
Qualidade
Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Qualidade
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Módulo de Cadastramento
Realizar Garantia da Qualidade
Módulo de Inscrição
Realizar Garantia da Qualidade
Inserção do Conteúdo Base e Mídias
Realizar Garantia da Qualidade
Publicação na internet e Manutenção durante a execução do curso
VÍDEO-AULA
Produção
Realizar Garantia da Qualidade
Pós-Produção
Realizar Garantia da Qualidade
Publicação no formato do AVA
EXECUÇÃO DO CURSO
Implementação
Realizar Garantia da Qualidade
Módulos
Realizar Garantia da Qualidade
Avaliações
Realizar Garantia da Qualidade
PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE

Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Qualidade
Materiais e Mídias
Administrativa
Qualidade
Aprendizagem
Qualidade
Aprendizagem
Qualidade
ÁREA DE GESTÃO
RESPONSÁVEL

PROJETO
Monitorar e Controlar o trabalho do projeto
Controle integrado de mudanças

Administrativa
Administrativa
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Verificação do Escopo
Controle do Escopo
Controle do Cronograma
Controle dos Custos
Monitoramento e Controle das Atividades
Administração do Contrato
RECURSOS HUMANOS
Captação e Compartilhamento do Conhecimento
Relatórios de Desempenho
Monitoramento e Controle de Riscos
Distribuição das Informações
Resumos dos relatórios de desempenho
Relatórios de acompanhamento das atividades
Monitoramento e Controle de Riscos
Gerenciar equipe do projeto
SECRETARIA ACADÊMICA
Inscrição dos alunos
Relatório dos Inscritos no curso
Processo Seletivo
Relatório com os passos do processo seletivo
Controle da Qualidade
Matrícula
Relatório contendo a Lista dos Alunos matriculados
Armazenar e administrar os Registros Acadêmicos dos alunos
Relatório contendo a Listagem dos registros
Controle da Qualidade

Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Conhecimento
Conhecimento
Administrativa
Conhecimento
Conhecimento
Conhecimento
Administrativa
Administrativa
Acadêmica
Conhecimento
Acadêmica
Conhecimento
Qualidade
Acadêmica
Conhecimento
Acadêmica
Conhecimento
Qualidade
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Expedir Documentos
Relatório contendo a Listagem dos documentos expedidos
CAED
Acompanhamento do Aluno
Controle da Qualidade
Relatórios de Acompanhamento ao Aluno
Controle da Qualidade
CONTEÚDO BASE E GUIAS
Avaliação, Adequação e Correções
Controle da Qualidade
Monitoramento e Controle de Riscos
AVA
Avaliação, Adequação e Teste de Carga
Controle da Qualidade
Monitoramento e Controle de Riscos
VÍDEO-AULA
Avaliação, Adequação e Finalização
Controle da Qualidade
Monitoramento e Controle de Riscos
EXECUÇÃO DO CURSO
Implementação
Controle da Qualidade
Módulos
Controle da Qualidade
Avaliações
Controle da Qualidade

Acadêmica
Conhecimento
Aprendizagem
Qualidade
Conhecimento
Qualidade
Aprendizagem
Qualidade
Administrativa
Materiais e Mídias
Qualidade
Administrativa
Materiais e Mídias
Qualidade
Administrativa
Administrativa
Qualidade
Administrativa
Qualidade
Administrativa
Qualidade
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PROCESSOS DE ENCERRAMENTO

ÁREA DE GESTÃO
RESPONSÁVEL

PROJETO
Encerramento do Projeto

Administrativa
RECURSOS HUMANOS

Desligamento de Pessoal
Encerramento do Contrato

Administrativa
Administrativa
SECRETARIA ACADÊMICA

Expedição de documentos
Relatórios

Acadêmica
Conhecimento
EXECUÇÃO DO CURSO

Finalização

Administrativa

Quadro 5.1: Diretrizes para a Gestão de Projetos de Curso de Capacitação em EAD
Fonte: Elaborado pela Autora
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A elaboração das diretrizes objetivou sistematizar os
processos para que estes possam ser planejados, executados e
monitorados em todos os seus aspectos, pois conforme Almeida et
al. (2006, p. 5) “os projetos em EAD possuem especificidades que
precisam de um acompanhamento mais detalhado e sistem|tico”. As
autoras ainda colocam que para planejar e desenvolver um projeto
nesta modalidade é preciso contemplar uma série de fatores
relativos à viabilização, organização e funcionamento do curso para
que este possa alcançar seu objetivo.
Deste modo, as diretrizes aqui apresentadas procuram
abarcar todas estas questões, bem como reforçam o caráter
multidisciplinar da EAD, pois para sua gestão se faz necessário a
participação de profissionais com formação em diferentes áreas do
conhecimento. Segundo Perpetuo et al. (2004) o valor da gestão está
na capacidade de permear todas as atividades que abrangem
pessoas, processos, sistemas e tecnologias, sendo que a partir do uso
de métodos de gestão é possível melhorar a eficácia na produção
dos cursos de EAD.
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CAPÍTULO 6
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo apresenta as considerações finais do trabalho,
sendo composto pelas conclusões e recomendações de estudos
futuros.
6.1. CONCLUSÕES
A Educação a Distância cada vez mais ganha destaque na
Sociedade Atual, deste modo às políticas governamentais lançam
bases para a Gestão da EAD por meio dos Referenciais de Qualidade
para Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007), que consideram
esta uma atividade complexa.
Diversos autores Bof (2002), Testa e Freitas (2002), Perry et
al. (2006), Duarte (2007), Ribeiro, Timm e Zaro (2007), Moore e
Kearsley (2007) e Malmann (2009) referem a Gestão como uma
importante área nesta modalidade de ensino, porém conforme
Perry et al. (2006) os estudos em EAD realizados salientaram os
aspectos técnicos e pedagógicos em detrimento das outras áreas do
conhecimento que compõem um projeto em EAD.
Mill e Brito no ano de 2009 afirmaram que os estudos no
campo de Gestão de Educação a Distância ainda são muito escassos.
Assim, para Testa e Freitas (2002) e Perry et al (2006) esta é uma
área a ser desenvolvida e que precisa de abordagens que interrelacionem a outras áreas, bem como atenda todas as
especificidades e complexidades inerentes a um projeto em EAD.
A luz dessas reflexões elaborou-se a proposta dessa
dissertação de mestrado, que teve como objetivo criar diretrizes
para a gestão de projetos de cursos de capacitação na modalidade à
distância. Entretanto, para poder gerir projetos de cursos a distância
se faz necessário compreender os processos dentro destes, bem
como delinear as áreas de Gestão em EAD aos quais esses processos
pertencem e que os executam, sendo que estes dois pontos que
configuraram os objetivos específicos apresentados neste trabalho.
Para realização do primeiro objetivo específico que era a
identificação dos processos do Curso de Capacitação na modalidade
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a distância foi efetuada uma pesquisa documental nos mapas de
processos de cursos do Laboratório de Educação a Distância da
UFSC.
O delineamento da áreas de Gestão de EAD, segundo objetivo
específico deste trabalho, foi baseada na pesquisa bibliográfica,
porém esta se mostrou insuficiente por não abranger todos os
macros-processos do curso X, sendo então complementada pela
pesquisa documental nas estruturas de Gestão de EAD do mesmo
laboratório.
O estudo de caso ocorreu por meio da aplicação das práticas
de Gerenciamento de Projetos do PMBOK® conforme suas áreas de
conhecimento na gestão do projeto do Curso X. E por fim, para
apresentação dos resultados foi realizada a pesquisa documental
nos relatórios de um projeto com características análogas ao estudo
de caso realizado, porém sem a aplicação do PMBOK® para o
gerenciamento do projeto.
A elaboração das diretrizes unificou os processos
identificados, os responsáveis pela gestão destes processos e as
práticas de GP presentes no PMBOK®. Assim, com a aplicação do
estudo de caso e o delineamento das diretrizes pode-se concluir
que:
• Os processos em EAD são sistêmicos e complementares. O
atraso em uma atividade pode causar o atraso do projeto
todo, e problemas na qualidade de um produto podem
afetar todos os outros;
• São necessárias áreas específicas de Gestão em EAD para
dar suporte ao Gerenciamento do Projeto, bem como para
garantir o planejamento, a execução e a avaliação de forma
que o curso promova o ensino/aprendizagem do aluno a
distância;
• O perfil do público-alvo deve ser considerado desde o início
do projeto, uma vez que o delineamento de todo o curso
será efetivado a partir desta perspectiva;
• O planejamento é um dos principais aspectos a ser
observado, pois este identifica os trabalhos a serem
executados, os padrões de qualidade que devem ser
atendidos, os requisitos do produto/serviço, o cronograma e
os custos do projeto, entre outros. O Planejamento permite
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•
•

•

•

•
•

ao projeto maior probabilidade de sucesso atendendo as
necessidades do público-alvo e os requisitos da Instituição
parceira;
As comunicações entre a(s) equipe(s) devem ser
monitoradas para que não haja inadequações na realização
das atividades e tarefas;
As comunicações do projeto devem ser freqüentes, uma vez
que estas permitem a identificação de inconformidades na
execução das tarefas, informam ao gerente de projeto e à
equipe de execução o status das tarefas, as mudanças
realizadas ou a serem implantadas, e o trabalho a ser
efetuado;
O gerenciamento e controle da qualidade devem
acompanhar cada processo para garantir que o curso atenda
as
expectativas
do
cliente
e
promova
o
ensino/aprendizagem para o aluno;
O planejamento de prevenção e resposta ao risco, e o
monitoramento e controle dos processos se mostrou
essencial, pois a partir da prevenção e do monitoramento foi
possível a identificação imediata de problemas sem que
estes afetassem outros processos. As recomendações de
resposta às inconformidades, no caso de alguma ter sido
efetivada, poderiam solucionar as inconsistências de forma
que estas não prejudicassem a execução do projeto;
Existe a necessidade de equipe multidisciplinar na execução
do projeto para atender todas as áreas de elaboração,
execução e acompanhamento do curso e dos alunos;
O gerenciamento do projeto deve ser realizado por uma
equipe específica para este fim, devido a complecidade e ao
nível de atividades que este grupo é responsável.

A partir dessas conclusões pode-se afirmar que as diretrizes
apontadas buscam abranger todos estes aspectos, e a partir da sua
aplicação é possível reduzir o risco de insucesso do projeto. As
diretrizes visam oferecer uma base estruturada para a realização de
cursos na modalidade à distância.
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6.2. RECOMENDAÇÕES DE ESTUDOS FUTUROS
A Gestão em EAD não possui uma estrutura de melhores
práticas de gestão como as da área de gerenciamento de projetos.
Desta forma, a união destes dois campos do saber é importante para
auxiliar a confecção das melhores práticas de Gestão em EAD que
contemplem os diferentes tipos de curso. Com a necessidade de
ampliação desta área, é possível sugerir para pesquisas futuras os
seguintes focos:
• Aprofundamento no delineamento dos processos de Gestão
de EAD e de gestão de Cursos nesta modalidade de ensino;
• Elaboração de diretrizes de gestão de EAD para cursos
universitários;
• Estudos comparativos entre diferentes modelos de gestão
em EAD.
Quanto à aplicação das diretrizes aqui apresentadas,
recomenda-se o aproveitamento em cursos de capacitação,
ressaltando ainda que estas são apontamentos e não um modelo,
assim devem ser adaptadas ao contexto em que o curso está sendo
oferecido e adequadas à estrutura pedagógica, tecnológica e
administrativa da Instituição promotora.
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APÊNDICES – DOCUMENTOS ELABORADOS PARA O PROJETO
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UFSC – EGC – LED
Projeto: CURSO X
COMUNICAÇÃO OFICIAL DE APROVAÇÃO DO PROJETO

Comunicamos que o projeto __________________________
__________________________ foi aprovado para sua execução, podendo ser
iniciado imediatamente. Os recursos serão repassados conforme
proposta de orçamento.

XXXXXXXXXX, _________ de ______________ de ____.

_____________________________________
BANCO Y
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UFSC – EGC - LED
Projeto: CURSO X
COMUNICAÇÃO OFICIAL DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO

Comunicamos que o produto ___________________________
_________________________ foi aprovado e aceito, pois estes apresentam
todos os critérios de qualidade exigidos no escopo do projeto, bem
como atendem as expectativas e necessidades desta instituição.

XXXXXXXXXX, _________ de ______________ de ____.

_____________________________________
BANCO Y
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UFSC – EGC – LED
Projeto: CURSO X
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS
Área:
Identificação da Solicitação
No. Atividade na EAP:
Data de Emissão:
Responsável pela solicitação:
Período de Realização:
1. INTRODUÇÃO:
2. DESCRIÇÃO DA MUDANÇA:
3. JUSTIFICATIVA:
4. ATIVIDADES AFETADAS:

PARECER DOS ANALISADORES
PRIORID NECESSID IMPAC
ADE
ADE
TO DA
NÃO
MUDA
NÇA

IMPACTO
CRONOGR
AMA

IMPACT
O
QUALID
ADE

IMPACT
O
ORÇAME
NTO

DECISÃO:

PARECER DE AUTORIZAÇÃO
APROVADO (
)
OBSERVAÇÕES
ASSINATURAS
GERENTE DO PROJETO
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

NÃO APROVADO (

)

GERENTE DA ÁREA DE GESTÃO
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UFSC – EGC – LED
Projeto: CURSO X
RELATÓRIO AUTOMÁTICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS
ALUNOS
Tutor:

Descrição
Número de alunos
Número de acessos ao AVA
Número acessos aula*
Consolidado da pesquisa inicial
Consolidado da pesquisa final
Número de acessos à tutoria
Número de participações nos
fóruns
Número de acessos à biblioteca
Número de downloads dos
livros-texto por ambiente
[biblioteca e aula]
Número de downloads da
planilha de planejamento
financeiro
Número de acessos ao chat
Número de visitas aos vídeos
complementares**

* Acessos por aula
aula 1
aula 2
aula 3
aula 4
aula 5
aula 6
aula 7
aula 8

Data

Data

Data

Data

Data

Data
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aula 9
aula 10
aula 11
aula 12
aula 13
aula 14
Total
** Acessos vídeos
complementares
1
2
3
4
Total

Data

Data

Data
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UFSC – EGC – LED
Projeto: CURSO X
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS
(INDIVIDUAL)
Tutor:
Aluno:
1. Unidade que o aluno se encontra:

2. Percentual de rendimento nas avaliações:

3. Dificuldades:

4. Dúvidas questionadas à Tutoria:

5. Número de acessos:
DIA

SEMANA

6. Participação nos fóruns:

Observações:

MÊS
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UFSC – EGC - LED
Projeto: CURSO X
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA COORDENAÇÃO DE
TUTORIA
Coordenador de Tutoria:
Turno:

Período:
1 – Número de Tutores :
2 – Número de perguntas gerais do período:
3 – Perguntas sobre o conteúdo:
4 – Perguntas sobre a logística do Curso:
5 – Perguntas sobre a teleconferência:
6 – E-mails que retornaram ( erro de e-mail cursista ):
7 – Contato via telefone cursistas:
8 – Perguntas freqüentes:
9 – Alunos desistentes:
10 – Interação no fórum da unidade:
11 – Avaliação do Período:
12 – Ações para a próxima semana:

143
UFSC – EGC – LED
Projeto: CURSO X
ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
DO PROJETO
Área:
Identificação da Atividade
Data de Emissão:

No EAP:
Responsável:
Envolvidos:
Período de Realização:

OBS: O Documento deve ser salvo com o nome e o número da
atividade no dotProject+porcentagem (25-50-75) concluída no
espaços de arquivo do dot. Exemplo: atividade 3.2(25%).

1) Atividades Realizadas:
1.1)
Subnível 1:
1.2)
Subnível 2:
2) Atividades Pendentes:
3) Pontos de Atenção:
4) Próximas Atividades:
5) Posicionamento em Relação ao Cronograma:

Florianópolis,
__________________________
Gerente Funcional

de de

.
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Projeto: CURSO X
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
Área:
Identificação da Atividade
No. Atividade na EAP:
Data de Emissão:
Responsável:
Envolvidos:
Período de Realização:
OBS: O Documento deve ser salvo com o nome da atividade
principal no dotProject.
1) Atividade Realizada:
2) Dificuldades de Realização:
3)Situação em Relação ao Cronograma:
Produto
% Concluída

4) Situação em Relação ao Orçamento:
Produto
Valor Agregado Valor Orçado

5) Razões dos desvios e Ações Corretivas:
5.1) Desvios: (Nome e descrição)
5.2) Ações Corretivas:
O que
Por quê
Responsável
Data

6) Recursos Alocados:

Data de Entrega
ou data prevista
para entrega

Valor real

Como
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Projeto: CURSO X
RELATÓRIO DE CONTROLE DO CRONOGRAMA
Área:
Identificação da Atividade
No. Atividade na EAP:
Data de Emissão:
Responsável:
Envolvidos:
Período de Realização:
OBS: O Documento deve ser salvo com o número da atividade no
dotProject+porcentagem (25-50-75) concluída no espaços de
arquivo do dot. Exemplo: atividade 3.2(25%).

1) Situação da Atividade (%):
2) O que foi realizado na atividade:
3) O que falta para terminar a atividade:
4) Situação em Relação ao Cronograma:
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UFSC – EGC - LED
Projeto: CURSO X
REGISTRO DE REUNIÃO
Área:
OBS: O Documento deve ser salvo com o nome da atividade
principal no dotProject.
Reunião:
Registro de Reunião:
Participantes:
Assunto:
Objetivo da Reunião:
Resumo:
Decisões:

Próximas Etapas:

Tarefas:

Data da Próxima reunião:

Data:
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Projeto: CURSO X
RESUMO
Área:
Identificação da Atividade
No. Atividade na EAP:
Data de Emissão:
Responsável:
Envolvidos:
Período de Realização:
OBS: O Documento deve ser salvo com o nome e o número da
atividade no dotProject concluída no espaços de arquivo do dot.
Exemplo: atividade 3.2(25%).

1) Situação da Atividade (%):
2) O que foi realizado na atividade:
3) O que falta para terminar a atividade:
4) Situação em Relação ao Cronograma:

Florianópolis,

de de

.

