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ESPECIALIZAÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA
DO BRASIL (UAB) NA ESCOLADE ADMINISTRAÇÃO
DA UFRGS: UM REGISTRO HISTÓRICO COM FOCO
NO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA
yƀȉǐǞϰ|ǀƛƀǺơǞϰ¯ǀǐǀǞϰƚơƀǐƀ
'ǺǀǎϰǐȜƀǺǞϰ8ƥǺǘƀǘơƥǾ

As Especializações da UAB
na Escola de Administração da UFRGS
Os cursos de Especialização a distância da Universidade Aberta do Brasil (UAB)
tiveram uma trajetória importante na Escola de Administração da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ao longo de suas três edições. Neste texto,
deixamos registrado um pouco de sua história, com foco no relato dos aprendizados com a gestão da Especialização em Gestão Pública, especialmente a última
edição que deu origem a este livro.
A UAB foi um sistema criado pelo Ministério da Educação em 2005, inicialmente voltado para a expansão do ensino superior, ampliando seu escopo em
2008 a partir da criação do Programa Nacional de Administração Pública (PNAP).
O objetivo do PNAP era fomentar a criação de cursos de Administração Pública
e outras áreas técnicas. O Programa foi criado de maneira colaborativa por uma
rede nacional de mais de 20 Instituições de Ensino Superior que construíram os
yľĢČãŊĢłϰyãß¾÷ģ÷ÿÙĢłϰßãϰŏľłĢλϰ`ϰyZyϰĻĢłłÿØÿēÿŊĢŏϰ¾ϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ÜÕĢϰßĢłϰĽŏ¾ßľĢłϰß¾ϰ
ßęÿěÿłŊľ¾ÜÕĢϰyŐØēÿÙ¾ϰãęϰłãŏłϰßÿŢãľłĢłϰěāŢãÿłϰãϰÙĢęϰ÷ľ¾ěßãϰ¾ęĻēÿŊŏßãϰ÷ãĢ÷ľ¿żca, vencendo barreiras físicas por meio da capilaridade possibilitada pelo sistema
UAB. Em seu âmbito, foram criados o bacharelado em Administração Pública e os
Cursos de Especialização Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, Gestão Pública
ãϰ 9ãłŊÕĢϰ ãęϰ ¾Őßãλϰ ĢßĢłϰ Ģłϰ ÙŏľłĢłϰ öĢľ¾ęϰ żě¾ěÙÿ¾ßĢłϰ ĻãēĢϰ XÿěÿłŊäľÿĢϰ ß¾ϰ &ßŏcação através da CAPES, sendo gratuitos para os estudantes, todos vinculados ao
serviço público no momento da matrícula.
As especializações foram desenvolvidas com uma estrutura comum, contendo projetos pedagógicos que compartilhavam disciplinas do módulo básico e se
ßÿöãľãěÙÿ¾Ţ¾ęϰěĢϰęģßŏēĢϰãłĻãÙāżÙĢμϰŊĢŊ¾ēÿű¾ěßĢϰŏę¾ϰÙ¾ľ÷¾ϰüĢľ¿ľÿ¾ϰßãϰΎΐΏϰüĢľ¾łϰ
aula. O material didático também foi padronizado na forma de apostilas, desenvolŢÿß¾łϰãłĻãÙÿżÙ¾ęãěŊãϰĻ¾ľ¾ϰÙ¾ß¾ϰßÿłÙÿĻēÿě¾ϰßĢłϰÙŏľłĢłλϰϰ¾ßãłÕĢϰß¾łϰAěłŊÿŊŏÿÜĹãłϰ
de Ensino Superior (IES) com interesse em executar a oferta ocorreu por meio do
lançamento de editais públicos, no total de três: o primeiro em 2009, o segundo
em 2012, e o terceiro em 2015. Ao pleitear a oferta dos cursos, a IES deveria indicar
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quais polos presenciais serviriam como apoio local para os estudantes, oferecendo acesso a computadores e internet, além de servir como ponto de aplicação de
provas e para a defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso. Essa articulação implicava no estabelecimento de um convênio entre a prefeitura da cidade que deseČ¾łłãϰŊãľϰŏęϰĻĢēĢϰĻľãłãěÙÿ¾ēϰãϰ¾ϰλϰϰĻľÿęãÿľ¾ϰżÙ¾Ţ¾ϰľãłĻĢěł¿ŢãēϰĻĢľϰĢöãľãÙãľϰ¾ϰ
estrutura física e tecnológica, enquanto o sistema UAB remunerava, por meio de
bolsa de apoio técnico, servidores municipais responsáveis por operacionalizar o
espaço. Estrategicamente, a maioria desses polos ofertava uma gama de cursos
ampla para melhor aproveitamento da estrutura, ou eram espaços compartilhados
ÙĢęϰĢŏŊľ¾łϰżě¾ēÿß¾ßãłμϰÙĢęĢϰãłÙĢē¾łϰĢŏϰÙãěŊľĢϰßãϰöĢľę¾ÜÕĢλϰ
A Escola de Administração da UFRGS participou dos três editais para oferta
de cursos, abrigando os três cursos de especialização nos dois primeiros editais e
somente os cursos de Gestão em Saúde e Gestão Pública no último. As duas primeiľ¾łϰãßÿÜĹãłϰÙĢěŊ¾ľ¾ęϰÙĢęϰΎϰĻĢēĢłϰÙĢęϰ÷ľ¾ěßãϰßÿłĻãľłÕĢϰ÷ãĢ÷ľ¿żÙ¾ϰěĢϰãłŊ¾ßĢϰßĢϰ
Rio Grande do Sul, sendo somente um localizado na região metropolitana de Porto
ēã÷ľãλϰ&ęϰö¾ÙãϰßãϰßÿżÙŏēß¾ßãłϰēĢ÷āłŊÿÙ¾łϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰ¾ĻēÿÙ¾ÜÕĢϰßãϰĻľĢŢ¾łϰãϰľã¾ēÿű¾ÜÕĢϰ
de bancas de TCC, decidiu-se aproximar os polos da última edição a Porto Alegre e
à UFRGS, totalizando 10 polos. Assim, das 400 vagas ofertadas, 190 vagas se localizaram na região metropolitana, incluindo um polo em Porto Alegre, não presente
nas edições anteriores.
No quadro abaixo são apresentados os dados referentes às vagas e concluintes
dos cursos nas três edições. A Escola de Administração da UFRGS por meio do
Sistema UAB conferiu grau de especialista para 1.105 pessoas, atingindo um perÙãěŊŏ¾ēϰßãϰÙĢěÙēŏłÕĢϰßãϰΐμЙϰßĢϰŊĢŊ¾ēϰßãϰę¾ŊľÿÙŏē¾ßĢłλϰ
Tabela 1. Matrículas e Concluintes
Curso

2010
Vagas

2013

Concluintes % Conclusão

Vagas

Concluintes

2017
% Conclusão

Vagas

Concluintes % Conclusão

Gestão Em Saúde

440

170

38,6%

310

79

25,5%

440

87

19,8%

Gestão Pública

400

232

58,0%

310

106

34,2%

400

142

35,5%

Gestão Pública Municipal

440

192

43,6%

320

97

30,3%

x

x

x

Total

1280

594

46,4%

940

282

30,0%

840

229

27,3%

Fonte: Coleta de Dados (2020)

Analisando os dados da Tabela 1 de maneira longitudinal, percebemos uma
redução no grau de conclusão dos cursistas ao longo das edições do curso. Apesar de não ser possível obter uma explicação precisa para este fenômeno, alguns
ÙĢęãěŊ¿ľÿĢłϰ łĢØľãϰ ¾ϰ ęĢßÿżÙ¾ÜÕĢϰ ßĢϰ ęĢßãēĢϰ Ļãß¾÷ģ÷ÿÙĢϰ ¾Ģϰ ēĢě÷Ģϰ ßĢϰ ŊãęĻĢϰ ĻĢdem trazer evidências. Nas duas primeiras edições, o curso tinha como característica a obrigatoriedade da realização de um chat semanal avaliativo com horário
marcado, uma atividade de caráter síncrono. Na primeira edição, toda a equipe
de tutoria dos cursos se reunia semanalmente em um laboratório de informática
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da EA/UFRGS junto com o docente da disciplina para conduzir os chats em um
horário determinado. A ideia por trás da sistemática era garantir que o professor da disciplina pudesse ajudar os tutores a responder eventuais dúvidas que
estivessem além de seu conhecimento sobre a temática. Na segunda edição, o
chat seguiu obrigatório todas as semanas, porém os tutores tinham a opção de
conduzir as atividades de suas casas. Já na terceira edição, o chat se tornou um
plantão de dúvidas não obrigatório e as atividades síncronas foram substituídas
por algumas videoconferências esparsas, prática que foi instituída ao longo de
sua realização, ainda que enfrentando certas restrições técnicas com a plataforma1. O gradual aumento do distanciamento entre estudantes e docentes pode
ser uma fonte de explicação para o crescimento da evasão, já que ao longo das
edições o curso tornou-se mais autônomo, requerendo participação mais ativa
dos estudantes na condução do curso. Além disso, é sempre importante ressaltar
ĽŏãϰĢϰÙŏľłĢϰÙ¾ĻŊĢŏϰãłŊŏß¾ěŊãłϰßãϰĻãľżłϰØ¾łŊ¾ěŊãϰüãŊãľĢ÷çěãĢłϰãϰĽŏãϰęŏÿŊĢłϰěÕĢϰ
Ŋÿěü¾ęϰ ÙĢěüãÙÿęãěŊĢϰ ĻľäŢÿĢϰ łĢØľãϰ Ģϰ &"ϰ ãϰ łãŏłϰ ßãł¾żĢłμϰ ¾ēäęϰ ßãϰ ěÕĢϰ Ŋãľãęμϰ
inicialmente, a dimensão do grau de exigência dos docentes da UFRGS. Tal fato
se mostra como uma explicação possível já que grande parte da evasão nas três
edições ocorreu no primeiro quarto do curso.
Z¾ϰĻľģŨÿę¾ϰłãÜÕĢμϰłãľÕĢϰ¾ØĢľß¾ß¾łϰĽŏãłŊĹãłϰãłĻãÙāżÙ¾łϰłĢØľãϰ¾ϰŐēŊÿę¾ϰãßÿÜÕĢϰ
do curso de Especialização em Gestão Pública, turma que originou os trabalhos
contidos neste livro.

Curso de Especialização em Gestão Pública
UAB – EA/UFRGS: Última Edição2
Na terceira edição do Curso de Especialização em Gestão Pública UAB – EA/UFRGS foram ofertadas 400 vagas distribuídas em 10 polos da seguinte forma: Arroio
dos Ratos (30), Balneário Pinhal (30), Encantado (30), Esteio (30), Imbé (30), JaÙŏÿűÿěüĢϰόΊύμϰZĢŢĢϰ>¾ęØŏľ÷ĢϰόΐΊύμϰyĢľŊĢϰēã÷ľãϰόΊΊύμϰ¾ěŊĢϰěŊĥěÿĢϰß¾ϰy¾Ŋľŏēü¾ϰ
(30) e Vila Flores (30).
O período de inscrições foi de 12 a 30 de junho de 2017, totalizando 2.530 candidatos inscritos por meio de formulário eletrônico na internet. Os interessados no
ÙŏľłĢϰľãłÿßÿ¾ęϰãęϰΌΏϰęŏěÿÙāĻÿĢłϰãϰΓϰãłŊ¾ßĢłϰßÿłŊÿěŊĢłλϰ&łŊ¾ϰßÿłĻãľłÕĢϰ÷ãĢ÷ľ¿żÙ¾ϰ
nacional chama atenção considerando a realização de 4 provas presenciais nos
polos, todos localizados no Rio Grande do Sul. Os candidatos foram selecionados
com base em critérios objetivos que pontuaram melhor quem era mais jovem e
tinha menor grau de formação. Tal decisão levou em consideração o cálculo esŊÿę¾ßĢϰßãϰľãŊĢľěĢϰĻ¾ľ¾ϰ¾ϰßęÿěÿłŊľ¾ÜÕĢϰyŐØēÿÙ¾μϰÿěÙãěŊÿŢ¾ěßĢϰ¾ϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ÜÕĢϰßãϰ
Ϩϰ

ϰ Ļē¾Ŋ¾öĢľę¾ϰ ŏŊÿēÿű¾ß¾ϰ Ļ¾ľ¾ϰ ¾łϰ ŢÿßãĢÙĢěöãľçěÙÿ¾łϰ ãľ¾ϰ Ģϰ X`Z8μϰ ŊãÙěĢēĢ÷ÿ¾ϰ ßãłãěŢĢēŢÿß¾ϰ ě¾ϰ ĻľģĻľÿ¾ϰ
8|9ϰãϰĽŏãϰě¾ϰäĻĢÙ¾ϰ¾ÿěß¾ϰŊÿěü¾ϰÙ¾Ļ¾Ùÿß¾ßãϰēÿęÿŊ¾ß¾μϰłãěßĢϰĻĢŏÙĢϰÙĢěż¿Ţãēλ
ΌϨϰ `łϰß¾ßĢłϰĽŏãϰÙĢęĻĹãϰãłŊ¾ϰłãÜÕĢϰöĢľ¾ęϰľãŊÿľ¾ßĢłμϰãęϰ÷ľ¾ěßãϰĻ¾ľŊãμϰßĢϰľãē¾ŊģľÿĢϰżě¾ēϰßãϰÙŏľłĢμϰ¾ēäęϰ
de outros documentos relacionados. O coordenador de tutoria e coautor do trabalho, Érik Fernandes,
realizou uma pesquisa sobre os motivos da evasão dos estudantes para uma disciplina do doutorado.
`łϰß¾ßĢłϰßãłŊ¾ϰĻãłĽŏÿł¾ϰöĢľ¾ęϰÿěÙēŏāßĢłϰěĢϰľãē¾ŊģľÿĢϰżě¾ēϰãϰ¾ĽŏÿϰěãłŊãϰÙ¾ĻāŊŏēĢλϰ
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quem ainda não era pós-graduado e teria, em tese, mais tempo útil de trabalho para
retornar o investimento para a sociedade.
No período de 03 a 08 de agosto foi lançado um edital público para selecionar
ĢłϰΐϰŊŏŊĢľãłϰĽŏãϰ¾Ŋŏ¾ľÿ¾ęϰěĢϰÙŏľłĢλϰ¾ß¾ϰŏęϰżÙĢŏϰľãłĻĢěł¿ŢãēϰĻĢľϰŏę¾ϰŊŏľę¾ϰ
de 25 estudantes, tamanho estipulado pelos parâmetros da própria UAB. Além da
equipe de tutoria, a estrutura administrativa do curso contou com um secretário/
gerente de projeto, um estagiário administrativo, um estágio de informática e um
coordenador de tutoria. Importante pontuar que a UAB sempre foi uma espécie de
estrutura paralela dentro das IES públicas, movimentando recursos da Universidade, sem que as atividades fossem, de fato, computadas como atividades da IES
receptora. Para os docentes e demais envolvidos, as atividades não contam, por
exemplo, como pontuação para progressão na carreira por serem remuneradas
(ainda que pagas como bolsas de estudo).
No quadro 1 se encontra a estrutura curricular do curso. Chama atenção a car÷¾ϰüĢľ¿ľÿ¾ϰŊĢŊ¾ēμϰłĢę¾ěßĢϰΎΐΏϰüĢľ¾łϒ¾ŏē¾μϰĢŏϰΊΏϰüĢľ¾łϰ¾ϰę¾ÿłϰßĢϰĽŏãϰĢϰęāěÿęĢϰ
necessário para cursos de lato sensu.
Quadro 1. Estrutura Curricular do Curso de Gestão Pública
DISCIPLINA

HORAS-AULA

Módulo Básico
Introdução a Modalidade EaD

15

Estado, Governo e Mercado

30

O Público e o Privado na Gestão Pública

30

Desenvolvimento e mudanças no Estado brasileiro

30

1ª. Prova Presencialϱ
Políticas Públicas

30

Planejamento Estratégico Governamental

30

O Estado e os Problemas Contemporâneos

30

Elaboração de Indicadores

30

2ª. Prova Presencialϱ
XãŊĢßĢēĢ÷ÿ¾ϰÿãěŊāżÙ¾
XģßŏēĢϰ&łĻãÙāżÙĢϱ

30

Cultura e Mudança Organizacional
Comportamento Organizacional

30

Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos

30

30

3ª. Prova Presencialϱ
Gestão Operacional

45

Gestão Logística

30

Plano Plurianual e Orçamento Público

45

4ª. Prova Presencialϱ
Orientações de TCC

ϱ

Bancas de TCC

ϱ

Fonte: Equipe EA/UAB (2019)
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A estrutura de curso e as ementas das disciplinas foram determinadas de maneira centralizada, se mantendo basicamente as mesmas desde a primeira edição,
ěÕĢϰĻĢßãěßĢϰłãľϰęĢßÿżÙ¾ß¾ϰĻãē¾łϰA&ϰĢöãľŊ¾ěŊãłλϰϰēģ÷ÿÙ¾ϰß¾ϰßÿłŊľÿØŏÿÜÕĢϰßãϰ¾Ŋÿvidades era de uma semana para cada 7,5 horas, ou seja, 4 semanas de aula para
disciplinas de 30 horas.
Considerando sua estrutura modular, o curso de Especialização em Gestão
yŐØēÿÙ¾ϰω&ω8|9ϰöĢÿϰĢľ÷¾ěÿű¾ßĢϰãęϰĽŏ¾ŊľĢϰłã÷ęãěŊĢłϰßÿłŊÿěŊĢłλϰĢϰżě¾ēϰ
de cada um deles foi realizada uma avaliação presencial, composta por 10 questões objetivas por disciplina de maneira a facilitar a correção pelos tutores.
Quadro 2.Visão Geral dos Módulos do Curso
MÓDULO BÁSICO

MÓDULO ESPECÍFICO
TCC

Módulo do Curso
Módulo I
Módulo II
Módulo III
Módulo IV
Orientações e TCC

Quantidade de Disciplinas
04
05
03
03

Fonte: Equipe EA/UAB (2019)

Em termos de conteúdo, nessa edição a UAB autorizou a não utilização das
apostilas de disciplinas como material obrigatório de aula, como nas duas edições anteriores. Esse material institucional foi produzido por docentes conteudistas escolhidos por meio de edital em 2008/2009 na forma de livros texto divididos por blocos de conteúdo. Cada bloco tinha correspondência com as horas
de atividade semanais de cada disciplina, sendo um bloco para cada 7,5 horas.
Tal material foi incorporado na última edição apenas parcialmente, em alguns
casos, ou como referência complementar na maioria das vezes. Em algumas disciplinas, como “O Estado e os Problemas Contemporâneos”, programas e políticas
públicas abordadas como exemplo didático já nem existiam mais em 2017, perdendo completamente a capacidade explicativa da realidade. Foram, portanto, os
professores de cada disciplina que escolheram e planejaram o material de apoio.
As aulas iniciaram de acordo o previsto, em setembro de 2017, com os 400
¾ēŏěĢłϰĻľãŢÿłŊĢłϰę¾ŊľÿÙŏē¾ßĢłϰě¾ϰĻľÿęãÿľ¾ϰßÿłÙÿĻēÿě¾λϰĢϰżě¾ēμϰΎΌϰ¾ēŏěĢłϰÙĢěcluíram o curso com êxito e 258 foram reprovados ou desistiram. O curso atingiu
ŏę¾ϰŊ¾Ũ¾ϰßãϰÙĢěÙēŏłÕĢϰßãϰΏμЙμϰŊ¾Ũ¾ϰłÿęÿē¾ľϰ¾ĢϰĽŏãϰöĢÿϰ¾ēÙ¾ěÜ¾ßĢϰě¾ϰłã÷ŏěß¾ϰ
ãßÿÜÕĢϰόΎμΌЙύλϰyãēĢłϰß¾ßĢłϰēãŢ¾ěŊ¾ßĢłμϰ¾ϰŊ¾Ũ¾ϰãłŊ¿ϰßãěŊľĢϰß¾ϰęäßÿ¾ϰě¾ÙÿĢě¾ēϰĻ¾ľ¾ϰ
especializações EAD ofertadas pela UAB. Segundo relatam Saldanha e Filho3
(2018), o responsável pela Coordenação de Tecnologia em Educação a Distância
ό&"ύϰß¾ϰy&ϰ¾żľęĢŏϰãęϰãěŊľãŢÿłŊ¾ϰĽŏãϰãęϰęäßÿ¾ϰŏęϰãęϰÙ¾ß¾ϰŊľçłϰ¾ēŏěĢłϰ
conclui os cursos lato sensu ß¾ϰμϰĢŏϰμЙλϰÿěß¾ϰ¾łłÿęμϰĢϰāěßÿÙãϰßãϰÙĢěϨϰ

R"Z>μϰR¾ŏľãěϰPēãÿěãľŊϰRĢěßãľĢϰãŊϰ¾ēλϰÿłŊãę¾ϰěÿŢãľłÿß¾ßãϰØãľŊ¾ϰßĢϰľ¾łÿēνϰŏę¾ϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢϰß¾ϰãßŏ-
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clusão pode ser considerado baixo nominalmente e do ponto de vista do investimento do dinheiro público, sendo que, infelizmente, grande parte dos fatores
que levaram a desistência dos estudantes relaciona-se com questões exógenas
ao curso, como será apresentado na sequência.
Passando para a avaliação do curso, o corpo docente teve uma impressão
geral positiva4, apresentando algumas considerações com relação a estrutura
curricular e os conteúdos abordados. Primeiro, foi observado que a estrutura
curricular possui a deficiência de concentrar muitas disciplinas de caráter
teórico na fase inicial do curso (primeiro módulo), o que pode explicar parte
ß¾ϰ ãŢ¾łÕĢϰ ßãϰ Ļľ¾ŊÿÙ¾ęãěŊãϰ ΏΊЙϰ ßĢłϰ ÿěłÙľÿŊĢłϰ ěãłŊãϰ ãłŊ¿÷ÿĢλϰ `łϰ ßĢÙãěŊãłϰ ãěvolvidos entendem que se houvesse uma mescla entre disciplinas aplicadas
e de base teórica desde o primeiro módulo, a resistência inicial ao curso seria
menor, melhorando o aproveitamento dos estudantes. Ademais, é consenso
que as ementas das disciplinas necessitam passar por um esforço de revisão e atualização de modo que os conteúdos defasados do ponto de vista das
transformações recentes da administração pública sejam retirados e/ou substituídos. O mesmo se passa com o sistema de apostilas, muitas tão datadas
que não podem ser utilizadas nem mesmo parcialmente. Por fim, os docentes
ressaltaram que os cursos de Especialização em Gestão Pública da UAB têm
sido importantes para a qualificação da mão de obra do serviço público em localidades distantes das grandes cidades, cumprindo papel social fundamental. Foi sugerido que no caso de não serem mais ofertadas novas edições via
CAPES, a Escola de Administração possa considerar internalizar os cursos em
sua estrutura de pós-graduação5.
yĢľϰżęμϰÙĢęϰľãē¾ÜÕĢϰ¾ϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢϰżě¾ēϰßĢϰÙŏľłĢϰĻãēĢłϰßÿłÙãěŊãłμϰΎϰĻãłłĢ¾łϰ
responderam ao questionário disponibilizado no Moodle. As questões do primeiro bloco, referente ao curso, foram:
1.
2.
3.
4.
5.
ΐλϰ
7.
8.

Os conteúdos das disciplinas foram pertinentes com os objetivos do curso?
A carga horária foi adequada ao curso?
O material didático apresentado pelos professores foi de qualidade?
Os chats contribuíram para o aprendizado das disciplinas?
Os fóruns contribuíram para o aprendizado das disciplinas?
As videoconferências contribuíram para o aprendizado das disciplinas?
łϰŊ¾ľãö¾łϰżě¾ÿłϰÙĢěŊľÿØŏāľ¾ęϰĻ¾ľ¾ϰĢϰ¾Ļľãěßÿű¾ßĢϰß¾łϰßÿłÙÿĻēÿě¾łς
As provas presenciais contribuíram para o aprendizado das disciplinas?

Ù¾ÜÕĢϰ¾ϰßÿłŊÆěÙÿ¾ϰß¾ϰěÿŢãľłÿß¾ßãϰ8ãßãľ¾ēϰßãϰ¾ěŊ¾ϰX¾ľÿ¾ϰØ¾łã¾ß¾ϰãęϰÿěßÿÙ¾ßĢľãłϰßãϰãżÙÿçěÙÿ¾λϰΌΊΒλ
ΎϨϰ AęĻľãłłĹãłϰÙĢēãŊ¾ß¾łϰãęϰŏę¾ϰľãŏěÿÕĢϰÙĢęϰĢϰÙĢľĻĢϰßĢÙãěŊãϰĽŏãϰĻľãÙãßãŏϰ¾łϰĢľÿãěŊ¾ÜĹãłϰßãϰλ
ΏϨϰϰϰ AłłĢμϰßãϰö¾ŊĢμϰĢÙĢľľãŏλϰ8Ģľ¾ęϰÙľÿ¾ßĢłϰãęϰΌΊΓϰĢłϰÙŏľłĢłϰßãϰ&łĻãÙÿ¾ēÿű¾ÜÕĢϰãęϰßęÿěÿłŊľ¾ÜÕĢϰyŐØēÿÙ¾ϰ
no Século 21 e Gestão em Saúde, ambos EAD e com custo acessível, na lacuna deixada pelo PNAP.

ΐ
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ϰęäßÿ¾ϰßãϰÙĢěÙĢľßÆěÙÿ¾ϰöĢľŊãϰόÙĢěÙĢľßĢϰĻēãě¾ęãěŊãύϰĻ¾ľ¾ϰãłŊãϰØēĢÙĢϰżÙĢŏϰãęϰΏΐЙϰßĢłϰľãłĻĢěßãěŊãłμϰĽŏãϰłĢę¾ßĢϰ¾ĢłϰΎЙϰßãϰÙĢěÙĢľßÆěÙÿ¾ϰόÙĢěÙĢľßĢύϰ
¾Ŋÿě÷ãϰŏęϰŊĢŊ¾ēϰßãϰΒΊЙϰßãϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜĹãłϰĻĢłÿŊÿŢ¾łλϰßãę¾ÿłμϰΎЙϰżÙ¾ľ¾ęϰÿěßãÙÿłĢłϰ
¾ĢϰľãłĻĢěßãľϰ¾łϰĻãľ÷ŏěŊ¾łϰãϰΐЙϰßÿłÙĢľß¾ľ¾ęϰß¾łϰ¾żľę¾ÜĹãłμϰłãěßĢϰłĢęãěŊãϰЙϰ
com total discordância.
Ressalta-se aqui que o uso dos chats como ferramentas de aprendizagem
öĢÿϰĢϰÿŊãęϰę¾ÿłϰÙľÿŊÿÙ¾ßĢϰßãϰŊĢß¾ϰĻãłĽŏÿł¾μϰÙĢęϰΌЙϰßĢłϰľãłĻĢěßãěŊãłϰßÿłÙĢľdando que eles contribuem para seu aprendizado. Conforme já abordado anteriormente, o chat síncrono foi utilizado como recurso avaliativo nas duas primeiras edições do curso, seguindo uma recomendação da própria coordenação
da UAB. Na última edição ele não foi totalmente retirado, porém seu uso foi
restrito a um recurso opcional de plantão de dúvidas, o que se mostrou pouco
efetivo, já que grande parte das sessões tiveram baixa adesão.
O próximo bloco da avaliação dos discentes refere-se a professores e tutores, sendo composto pelas seguintes questões:
1.
2.
3.
4.
5.
ΐλϰ

Os professores foram acessíveis na comunicação com os alunos?
Os tutores orientaram adequadamente os alunos nas disciplinas?
Os professores e os tutores mostraram sintonia na realização das suas funções?
Os tutores demonstraram presteza na condução de suas atividades?
Os professores resolveram com clareza as dúvidas?
Os prazos de respostas dos tutores as minhas demandas foram adequadas?

ZãłŊãϰØēĢÙĢϰ¾ϰÙĢěÙĢľßÆěÙÿ¾ϰÙüã÷Ģŏϰ¾ĢϰěāŢãēϰßãϰΒΑЙμϰÙĢęϰĢϰę¾ÿĢľϰěāŢãēϰßãϰ
ľãłĻĢłŊ¾ϰěã÷¾ŊÿŢ¾ϰĻ¾ľ¾ϰŏę¾ϰĽŏãłŊÕĢϰżÙ¾ěßĢϰãęϰΌЙνϰłĢØľãϰĢϰĻľ¾űĢϰßãϰľãŊĢľěĢϰ
dos tutores. A problematização sobre o gerenciamento da equipe de tutoria é
interessante e remete a uma certa sobrecarga de trabalho do tutor que, muitas
vezes, precisa se preocupar com a disciplina em andamento enquanto ainda
tem que corrigir trabalhos da disciplina anterior. O processo poderia ser mais
fácil caso os docentes fornecessem chaves de resposta mais claras e bem estruturadas à equipe de tutoria, o que reduziria a demanda e a responsabilidade
dos tutores.
A próximo bloco versava sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
no caso deste curso o Moodle institucional da UFRGS, e a coordenação do curso,
¾Ŋÿě÷ÿěßĢϰΓΐЙϰßãϰÙĢěÙĢľßÆěÙÿ¾λϰã÷ŏãęϰ¾łϰĽŏãłŊĹãłν
1.
2.
3.
4.
5.

Tive facilidade com o acesso ao Moodle?
No Moodle, utilizei com facilidade os recursos disponíveis?
A coordenação do curso transmitiu informações claras e objetivas sobre o curso?
A coordenação atendeu adequadamente as demandas dos alunos?
Nos polos encontrei um ambiente adequado para realizar as provas presenciais?
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A última dimensão, refere-se a auto avaliação dos estudantes, atingindo a
ÙĢěÙĢľßÆěÙÿ¾ϰßãϰΓЙλϰAłłĢϰŢãęϰ¾ϰľãöĢľÜ¾ľϰĢϰŢÿäłϰÙē¾ľ¾ęãěŊãϰĻĢłÿŊÿŢĢϰß¾ϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢϰ
com relação ao curso. As questões foram as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
ΐλϰ
7.

Eu possuía os pré-requisitos necessários para o bom acompanhamento do
curso?
Estou satisfeito com o que aprendi no curso?
Dediquei o esforço necessário à disciplina?
Participei ativamente dos chats, aproveitando a oportunidade para sanar
minhas dúvidas?
ϰ y¾ľŊÿÙÿĻãÿϰ¾ŊÿŢ¾ęãěŊãϰßĢłϰöģľŏěłμϰßãØ¾ŊãěßĢϰãϰÙĢěŊľÿØŏÿěßĢϰě¾łϰľãŽãŨĹãłϰãϰ
discussões?
Me dediquei ao curso com o máximo de empenho?
Você indicaria este curso para um colega ou conhecido?

Nessa dimensão, é preciso destacar um índice atingido na avaliação do curso
pelos discentes. Quando perguntados se sentiam-se satisfeitos com o aprendizado,
ΐΑμΒΐЙϰßĢłϰľãłĻĢěßãěŊãłϰłãϰęĢłŊľ¾ľ¾ęϰĻēãě¾ęãěŊãϰł¾ŊÿłöãÿŊĢłϰãϰμΎЙϰł¾ŊÿłöãÿŊĢłμϰ
ŊĢŊ¾ēÿű¾ěßĢϰŏęϰ÷ľ¾ŏϰßãϰΓΓμΌΓЙϰßãϰł¾Ŋÿłö¾ÜÕĢμϰŏęϰāěßÿÙãϰØ¾łŊ¾ěŊãϰ¾ēŊĢϰĻ¾ľ¾ϰĽŏ¾ēĽŏãľϰ
ěāŢãēϰãϰŊÿĻĢϰßãϰ¾Ļľãěßÿű¾÷ãęμϰę¾łϰãłĻãÙÿ¾ēęãěŊãϰę¾ľÙ¾ěŊãϰÙĢěłÿßãľ¾ěßĢϰ¾łϰßÿżculdades intrínsecas da educação a distância. Por sua vez, considerando o grau de
certeza com a qual indicariam o curso para outros, um dos melhores indicadores
ßãϰłŏÙãłłĢϰĻĢłłāŢãÿłϰÙĢęϰľãē¾ÜÕĢϰ¾ϰŏęϰłãľŢÿÜĢμϰΒΌμΎЙϰßĢłϰľãłĻĢěßãěŊãłϰßãżěÿŊÿŢ¾ęãěŊãϰÿěßÿÙ¾ľÿ¾ęϰĢϰÙŏľłĢμϰãěĽŏ¾ěŊĢϰΐμΎЙϰĻĢßãľÿ¾ęϰÿěßÿÙ¾ľμϰŊĢŊ¾ēÿű¾ěßĢϰΓΒμΏΑЙϰßãϰ
positividade quanto a recomendações.
Sendo assim, conclui-se que apesar da taxa de evasão consideravelmente alta,
o curso atingiu um grau de qualidade próximo da excelência entre os concluintes,
entregando uma formação continuada de alto nível para gestores públicos. Espera-se que eles possam retornar o dinheiro investido em sua formação para a sociedade
¾Ŋľ¾Ţäłϰßãϰŏę¾ϰĻľ¿ŊÿÙ¾ϰĻľĢżłłÿĢě¾ēϰę¾ÿłϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ß¾λϰϰϰϰϰϰϰϰϰϰϰ
Na tabela 2 observa-se o comportamento dos estudantes ao longo dos módulos
com relação a desistência e retenção, ponto que merece destaque.
Tabela 2. Desistências por Módulo
ϱ

M1

M2

M3

M4

TCC

Cursando

219

179

171

162

142

Reprovado/Desistente

181

40

8

9

20

45,3%

18,3%

4,5%

5,3%

12,3%

400

219

179

171

162

% Evasão
TOTAL
Fonte: Equipe EA/UAB (2019).
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'ϰę¾ľÙ¾ěŊãϰĢϰ¾ēŊĢϰ÷ľ¾ŏϰßãϰßãłÿłŊçěÙÿ¾ϰ¾Ģϰżě¾ēϰßĢϰMódulo 1, representando
45,25% do total de matriculados no curso e 70% do total de evadidos. Após a
primeira onda de desistências, o curso se encaminhou dentro da normalidade,
ÙĢęϰ ΐΌϰ ßĢłϰ Βϰ ¾ĻľĢŢ¾ßĢłϰ ěĢϰ Xódulo 1 Ùüã÷¾ěßĢϰ ¾Ģϰ ϰ ãϰ ΎΌϰ żě¾ēÿű¾ěßĢϰ Ģϰ
curso com êxito.
Para uma compreensão mais detalhada dos motivos para a desistência, foi
ľã¾ēÿű¾ß¾ϰ ŏę¾ϰ ĻãłĽŏÿł¾ϰ ÙĢęϰ Ģłϰ ãŢ¾ßÿßĢłϰ ¾Ģϰ żě¾ēϰ ßĢϰ ŊãľÙãÿľĢϰ ęģßŏēĢϰ ßĢϰ ÙŏľłĢμϰ
com a amostragem apresentada a seguir.
Quadro 3. Distribuição dos Respondentes Evadidos conforme o Módulo
Módulo I
Respondentes
Evadidos

Módulo II

Módulo III

34

38

6

181

40

8

Fonte: Equipe EA/UAB (2019).

O universo analítico da pesquisa compreendeu os 229 alunos evadidos do
curso. Foi elaborado um questionário que levantou os dados sócio-demográficos dos respondentes, além de uma questão aberta sobre os motivos que os
levaram a interromper o curso (Que motivos levaram você a parar, reprovar
ou nem iniciar o curso de Gestão Pública?). A pesquisa foi respondida por 78
όΎμЙύϰ ¾ēŏěĢłλϰ `łϰ ß¾ßĢłϰ ĢØŊÿßĢłϰ öĢľ¾ęϰ Ŋľ¾Ŋ¾ßĢłϰ ÙĢęϰ Ģϰ ¾ŏŨāēÿĢϰ ßĢϰ łĢöŊţ¾ľãϰ
NVivo (2018) e categorizados conforme a síntese proposta a partir de revisão
da literatura. A análise também contemplou o uso da Learning Analytics, ao
analisar os logs dos evadidos na plataforma afim de buscar comportamentos
recorrentes que poderiam explicar sua desistência.
Através da pesquisa, foi possível compreender parte do comportamento
online dos estudantes em relação ao tempo de permanência na plataforma de
ensino, além do entendimento sobre como seu tempo para o curso foi alocado.
As principais causas recorrentes de desistência identificadas na pesquisa se
relacionam com a própria natureza da educação a distância, especialmente
quanto ao tempo e constância de dedicação necessários para a conclusão do
curso. As expectativas de muitos estudantes evadidos estavam desalinhadas
com a realidade, pois eles achavam que, pelo fato de o curso ser EAD, poderiam se dedicar menos do que em um curso presencial, erro típico do senso
comum formado entre pessoas sem experiência com a modalidade.
Analisando mais especificamente os desistentes do Módulo I, no quadro
4 se enumera o número de vezes que cada justificativa foi citada pelos 34 respondentes da pesquisa.
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Quadro 4. Contagem dos Fatores que Levaram à Desistência no Módulo I
Fatores Endógenos

19

55,9%

Falha na elaboração do curso

9

26,5%

Complexidade das atividades

6

17,6%

Insatisfação com o tutor

3

8,8%

Insatisfação com o professor

1

2,9%

Fatores Exógenos

61

179,4%

Falta de tempo

15

44,1%

Problemas ou mudanças pessoais

10

29,4%

Desconhecimento prévio sobre o curso

8

23,5%

AěŽŏência familiar

7

20,6%

"ÿżÙŏēß¾ßãϰãęϰÙĢěÙÿēÿ¾ľϰÙŏľłĢϰãϰŊľ¾Ø¾ēüĢ

7

20,6%

"ÿżÙŏēß¾ßãϰÙĢęϰĢłϰÙĢěŊãúdos

6

17,6%

"ÿżÙŏēß¾ßãϰßãϰ¾łłÿęÿē¾ção da cultura EaD

4

11,8%

Atendimento às expectativas prévias

2

5,9%

Deslocamento ao polo

1

2,9%

"ÿżÙŏēß¾ßãϰßãϰ¾ÙãłłĢϰà internet

1

2,9%

Fonte: Equipe EA/UAB (2019).

yãľÙãØãϒłãϰĽŏãϰĢłϰö¾ŊĢľãłϰãŨģ÷ãěĢłϰłÕĢϰĻľãĻĢěßãľ¾ěŊãłμϰÙĢęϰΒΊЙϰß¾ϰ¾ęĢłtra respondendo mais de um motivo externo. Ou seja, elementos que se encontram fora do escopo e das possibilidades de ação direta da equipe do curso
determinaram grande parte das desistências do primeiro módulo. Juntos, os
fatores falta de tempo, desconhecimento prévio sobre o curso, não atendimento
ÎłϰãŨĻãÙŊ¾ŊÿŢ¾łϰãϰßÿżÙŏēß¾ßãϰßãϰ¾łłÿęÿē¾ÜÕĢϰß¾ϰÙŏēŊŏľ¾ϰ&"ϰöĢľ¾ęϰęŏÿŊĢϰÿępactantes, demonstrando que o desconhecimento sobre a necessária dedicação
para a modalidade de ensino a distância responde por uma grande parte da
desistência inicial.
Seguem algumas falas de destaque captadas na pesquisa:
“A metodologia do curso me decepcionou bastante. O curso me pareceu basicamente um curso de leitura, onde os professores simplesmente enviavam muitos textos e os alunos tinham que simplesmente ler e fazer um monte de trabalhos e questionários em
cima disso” (estudante evadido).
ϛãϰöĢľϰłģϰĻ¾ľ¾ϰēãľϰŊãŨŊĢμϰãŏϰĻã÷ĢϰĢłϰŊãŨŊĢłϰãęϰÙ¾ł¾ϰãϰżÙĢϰēãěßĢμϰłãęϰ
necessidade de fazer um curso. Num curso, esperamos que o professor
dê aula e explique algo” (estudante evadido).

20
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“As matérias que cursei não aliavam a teoria com a prática da gestão
pública atual” (estudante evadido).
As falas transcritas acima indicam o problema da expectativa versus desempenho. A educação a distância no modelo aplicado nesse curso implica em
considerável carga de leitura e na necessidade dos estudantes autodirecionarem
grande parte de seus esforços sem o guia constante de um professor explicando
o conteúdo. Ainda assim, diversos vídeos com os docentes foram gravados e disponibilizados aos estudantes em um canal do Youtube como tentativa de amenizar tal efeito, assim como muitas videoconferências foram realizadas, conforme
relatado anteriormente.
Sobre o conteúdo de leitura, foi feito um esforço de adequação das disciplinas
ao tempo do curso por parte dos professores a partir da inclusão de novas referências. Também foram realizados muitos trabalhos aplicados, especialmente a
partir do Módulo II. Sobre aplicação de conteúdos, existe um fator endógeno que
se relaciona com uma estrutura curricular que privilegia disciplinas mais teóricas nas fases iniciais do curso. Sendo assim, os desistentes do primeiro módulo
não tiveram tempo de entrar em contato com as disciplinas aplicadas, saindo
com uma percepção geral distorcida acerca do que foi atingido como aprendizado ao longo do percurso. Tal fato é corroborado pelos dados amplamente positiŢĢłϰß¾ϰ¾Ţ¾ēÿ¾ÜÕĢϰßĢϰÙŏľłĢϰĻãēĢłϰßÿłÙãěŊãłμϰě¾ϰĽŏ¾ēϰΓΓЙϰßĢłϰľãłĻĢěßãěŊãłϰżÙ¾ľ¾ęϰ
ł¾ŊÿłöãÿŊĢłϰÙĢęϰĢϰ¾Ļľãěßÿű¾ßĢϰßĢϰÙŏľłĢϰãϰΓΒЙϰÙĢěłÿßãľ¾ľ¾ęϰĢϰÙĢěŊãŐßĢϰß¾łϰßÿłciplinas pertinentes aos objetivos do curso.
Avançando agora na interpretação dos fatores endógenos para a evasão, dois
eixos foram preponderantes: a complexidade das atividades e as falhas na elaboração do curso. Sobre a complexidade das tarefas, ressalta-se que a organização
do curso segue a lógica semanal desde sua primeira edição. As disciplinas de 30h
tem ciclos de quatro semanas, com leituras distribuídas ao longo do tempo. Os
ciclos são balizadores de blocos de conteúdos, requerendo dedicação semanal ao
curso com a cobrança das leituras sendo realizadas por meio de fóruns (dedicação, aliás, que deve ser cobrada em qualquer curso, seja presencial ou não). Muitos professores realizaram videoconferências para explicar o conteúdo e todos
gravaram ao menos um vídeo explicativo, como já indicado. Ainda com relação a
avaliação do aprendizado, os fóruns foram complementados, em geral, com uma
¾ŊÿŢÿß¾ßãϰę¾ÿĢľϰãϰ¾ĻēÿÙ¾ß¾ϰ¾Ģϰżě¾ēϰß¾ϰßÿłÙÿĻēÿě¾μϰęŏÿŊ¾łϰŢãűãłϰłãěßĢϰßãłãěŢĢēŢÿda ao longo de mais de uma semana.
Seguem algumas falas destacadas dos entrevistados sobre fatores endógenos:
“Também a maneira que eram cobradas algumas atividades através
de fóruns. Algumas pessoas postavam muita coisa e não me sentia
bem pois não conseguia acompanha-los” (estudante evadido).
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“Achei que o curso estava cobrando muitas tarefas que eram inviáveis
para mim realizá-las satisfatoriamente” (estudante evadido).
“A carga relativamente grande de trabalhos exigida a cada etapa/disÙÿĻēÿě¾μϰØãęϰÙĢęĢϰĢϰÙŏľŊĢϰĻľ¾űĢϰĻ¾ľ¾ϰãěŊľã÷¿ϒēĢłμϰ¾ēäęϰß¾ϰßÿżÙŏēß¾ßãϰ
de atender às interações no Moodle em tempo” (estudante evadido).
Sobre a reclamação do grau de exigência com o aprendizado dos discentes,
entende-se que seja algo esperado, considerando que a Escola de Administração da UFRGS é reconhecida na maioria dos rankings como uma das melhores
do país em sua área de atuação. Aqui, novamente se torna perceptível a impresłÕĢϰãľľĥěã¾ϰßãϰĽŏãϰĢϰ&"ϰãŨÿ÷ãϰęãěĢłϰßãßÿÙ¾ÜÕĢϰĢŏϰŏęϰŊãęĻĢϰę¾ÿłϰŽãŨāŢãēμϰěĢϰ
sentido de não serem desenvolvidas atividades constantes ou semanais. Ainda
que o coordenador do curso tenha feito um alerta geral no início das atividades
sobre o erro comum de achar que o EAD é mais fácil ou exige menos dedicação,
ĢϰľãłŏēŊ¾ßĢϰĻľ¿ŊÿÙĢϰäϰĽŏãϰ¾ϰĢěß¾ϰßãϰãŢ¾łÕĢϰ¾Ģϰżě¾ēϰßĢϰĻľÿęãÿľĢϰęģßŏēĢϰľãŽãŊÿŏϰ
ĢϰĽŏãϰČ¿ϰü¾Ţÿ¾ϰĢÙĢľľÿßĢϰě¾łϰĢŏŊľ¾łϰãßÿÜĹãłϰßĢϰÙŏľłĢμϰłãęϰ¾ēŊãľ¾ÜÕĢϰłÿ÷ěÿżÙ¾ŊÿŢ¾λ
Sobre a evasão no Módulo II, o padrão seguiu muito similar ao Módulo
I, com uma predominância maior para os problemas de relacionamento com
tutores e professores e para a falta de tempo e os problemas pessoais. Os problemas de relacionamento foram resolvidos a partir da troca de turma dos esŊŏß¾ěŊãłϰĽŏãϰľãÙē¾ę¾Ţ¾ęϰßãϰö¾ēŊ¾ϰßãϰ¾żěÿß¾ßãϰÙĢęϰĢłϰŊŏŊĢľãłλϰAłłĢϰöĢÿϰĻĢłłāŢãēμϰ
ĻĢÿłϰÙĢęϰ¾ϰãŢ¾łÕĢϰ¾łϰŊŏľę¾łϰöĢľ¾ęϰęĢßÿżÙ¾ß¾łϰãϰöŏěßÿß¾łϰě¾ϰęãßÿß¾ϰãęϰĽŏãϰ
tutores com menor desempenho e/ou maior redução do número de estudantes
matriculados foram sendo desligados para manter a relação de 1 para 25.
O estudo dos logsϰŊ¾ęØäęϰĻãľęÿŊÿŏϰÿßãěŊÿżÙ¾ľϰ¾ē÷ŏěłϰ¾łĻãÙŊĢłϰĻãÙŏēÿ¾ľãłϰ
quanto ao comportamento online dos evadidos. Em especial, aqueles que evadiram no primeiro e segundo módulos do curso apresentaram o dobro ou até o
triplo do tempo online em relação aos que evadiram no terceiro módulo, onde
a distribuição desse tempo foi mais homogênea entre os meses. Nesse sentido,
vários aspectos reforçam os fatores já apresentados, como o desconhecimenŊĢϰß¾ϰÙŏēŊŏľ¾ϰ&"μϰ¾ϰßÿżÙŏēß¾ßãϰÙĢęϰ¾ϰĻē¾Ŋ¾öĢľę¾μϰ¾ϰö¾ēŊ¾ϰßãϰãěŊãěßÿęãěŊĢϰß¾ϰ
dinâmica de estudo (alternado entre online e ĢöŽÿěã), entre outros. Soma-se a
isso, os momentos em que fatores exógenos geram maior instabilidade para
os alunos, como, por exemplo, quando o curso atravessou os meses de dezembro/17 e janeiro/18, período em que houve uma queda brusca no tempo online
e, consequente, aumento da incidência do fator falta de tempo, potencializado
com uma maior exigência de atenção por parte da família e a consequente desorganização da agenda de estudos.
Como aprendizado, entende-se que devem ser ampliadas as possibilidades
de intervenção no curso, sendo necessário a realização de uma restruturação
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do currículo pedagógico que permita reduzir a carga teórica das disciplinas (especialmente no primeiro módulo), oferecendo novas modalidades de interação
professor estudantes e minimizando o tempo de leitura e atividades que funcionam como potencializadores dos efeitos de arrependimento e decepção do
¾ēŏěĢλϰyĢľϰĢŏŊľĢϰē¾ßĢμϰł¾ēÿãěŊ¾ϒłãϰĽŏãϰĢϰ¾łĻãÙŊĢϰÙŏľľÿÙŏē¾ľϰßÿżÙŏēŊ¾ϰĢϰßãłãěŢĢēvimento do curso por parte da equipe gestora da UFRGS, como já havia apontado Demarco6(2015), reforçando, já na edição passada, a rigidez do currículo e a
defasagem do material didático. Algumas disciplinas, da maneira como estão
desenhadas em sua ementa, praticamente impedem que o professor tenha uma
abordagem menos teórica, exigindo amplitude de leituras para que o grande
escopo do objetivo proposto seja atingido.
Avançando no esforço da equipe coordenadora e de tutoria pela retenção
dos estudantes, é importante ressaltar que todas as disciplinas tiveram previłÕĢϰßãϰľãÙŏĻãľ¾ÜÕĢϰß¾ϰěĢŊ¾ϰ&"ϰόÙĢľľãłĻĢěßãěŊãϰ¾ϰΏΊЙϰßĢϰŊĢŊ¾ēϰϔϰĢŏŊľĢłϰΏΊЙϰ
vem da prova presencial) logo após o seu término, especialmente para os esŊŏß¾ěŊãłϰĽŏãμϰĻĢľϰŢãěŊŏľ¾μϰŊÿŢãłłãęϰĻãľßÿßĢϰ¾ē÷ŏę¾ϰ¾ŊÿŢÿß¾ßãλϰÿěß¾μϰ¾Ģϰżě¾ēϰ
dos módulos e antes da realização das provas presenciais, foram possibilitadas
nova chance para resolução de atividades de recuperação para disciplinas perdidas, de forma que todos pudessem chegar nas provas com chance de aprovaÜÕĢλϰyĢľϰżęμϰ¾Ļģłϰ¾ϰľã¾ēÿű¾ÜÕĢϰß¾łϰĻľĢŢ¾łϰĻľãłãěÙÿ¾ÿłμϰŏę¾ϰľãÙŏĻãľ¾ÜÕĢϰß¾ϰěĢŊ¾ϰ
ß¾łϰĻľĢŢ¾łμϰľãöãľãěŊãϰ¾ϰΏΊЙϰßĢϰŊĢŊ¾ēϰßãϰÙ¾ß¾ϰßÿłÙÿĻēÿě¾μϰŊ¾ęØäęϰöĢÿϰľã¾ēÿű¾ß¾λϰ
Considera-se, portanto, que muito esforço foi realizado no sentido de reter os
estudantes e que a taxa de conclusão, ainda que baixa, poderia ter sido pior sem
a ação da equipe gestora do curso.
yĢľϰżęμϰęãłęĢϰĽŏãϰěÕĢϰłãČ¾ϰĻĢłłāŢãēϰĻľãÙÿł¾ľϰŏęϰŐěÿÙĢϰö¾ŊĢľϰÙü¾ŢãϰĻ¾ľ¾ϰĢϰ
comportamento online dos alunos, os resultados trazem indícios que a preparação dos tutores pode ser complementada com conhecimentos sobre os comportamentos mais esperados. Tal habilidade poderia culminar em um melhor atendimento aos estudantes a partir de uma compreensão mais adequada de suas
ßÿżÙŏēß¾ßãłλϰyĢľϰãłł¾ϰãϰĢŏŊľ¾łμϰĢϰ&"ϰľãĽŏãľϰÙĢěłŊ¾ěŊãϰ¾ĻľÿęĢľ¾ęãěŊĢμϰŊ¾ěŊĢϰãęϰ
termos de modelos pedagógicos, quanto no uso de tecnologias de ensino.

Breves Considerações Finais
O registro da história dos cursos de especialização da UAB na EA/UFRGS é importante, pois deixa gravada a memória de eventos marcantes na trajetória da
instituição, especialmente considerando sua evolução na oferta EAD. A UAB
proporcionou para técnicos, docentes e discentes dos Programas de Pós-Graduação da Universidade, público alvo das tutorias, um importante aprendizado
ΐϨϰ ϰ"&X|`μϰ"λϰNλϰϰ8Ģľę¾ÜÕĢϰßãϰ9ãłŊĢľãłϰyŐØēÿÙĢłϰěĢϰľ¾łÿēνϰŏęϰØ¾ē¾ěÜĢϰß¾łϰÙĢěŊľÿØŏÿÜĹãłϰßĢϰyľĢ÷ľ¾ma Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP). In: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, 8., Brasília. Anais…Brasília: CONSAD, 2015. p. 1-29.
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łĢØľãϰßĢÙçěÙÿ¾ϰãϰ÷ãłŊÕĢϰß¾ϰãßŏÙ¾ÜÕĢϰ¾ϰßÿłŊÆěÙÿ¾μϰÙĢęϰłãŏłϰßãł¾żĢłϰãϰßÿżÙŏēß¾des próprias.
"ĢϰĻĢěŊĢϰßãϰŢÿłŊ¾ϰłĢÙÿ¾ēμϰĢłϰÙŏľłĢłϰĽŏ¾ēÿżÙ¾ľ¾ęϰλΊΏϰ÷ãłŊĢľãłϰĻŐØēÿÙĢłϰãęϰ
diversos municípios do Rio Grande do Sul e de outros estados da federação.
`ϰÿęĻ¾ÙŊĢϰÿęãßÿ¾ŊĢϰßãłł¾ϰöĢľę¾ÜÕĢϰĻĢßãϰłãľϰ¾Ţ¾ēÿ¾ßĢμϰ¾ÿěß¾ϰĽŏãϰłŏĻãľżÙÿ¾ēęãěte, pelas temáticas aplicadas de grande parte dos TCCs. Ao correr os olhos nas
questões abordadas, se tem a sensação de que a maioria dos discentes buscou
melhorar sua atuação em algum aspecto, seja avaliando um programa, otimizando os processos de um departamento ou desenvolvendo um serviço público.
Alguns desses trabalhos são apresentados nesse livro. Que sirvam de inspiração
na busca pelo constante aprimoramento de nossa Administração Pública!
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