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Situação-problema:
Uma das premissas de trabalho da UNASUS-UFMA é a qualidade. Assim, origina-se a necessidade de monitorar e avaliar as ofertas educacionais
desenvolvidas, a fim de promover melhorias contínuas. Em um cenário inicial foi suficiente disponibilizar um formulário eletrônico no Ambiente Virtual de
Aprendizagem no Moodle para que estudantes e tutores respondessem questões estratégicas do âmbito pedagógico. Porém, com a aceleração do
crescimento da UNA-SUS/UFMA, a gestão dos dados tornou-se inviável, demandando coletar novos elementos e definir nova sistemática de obtenção das
informações. Conforme Arroyo e Rocha (2010), o processo de avaliação induz as transformações necessárias, impactando diretamente sobre o cotidiano
das pessoas envolvidas.

Metodologia:
Foi elaborado um questionário que abrange as dimensões
técnico-pedagógicas e de tecnologia da informação
pertinentes aos cursos para que seja respondido
modularmente
por
estudantes
e
tutores
da
UNA-SUS/UFMA. Para a construção do instrumento de
coleta das informações, foram consideradas as seguintes
categorias e subcategorias para a avaliação: aspectos
didático-pedagógicos (livros, atividades, participação do
tutor), desempenho do tutor (domínio dos conteúdos,
integração teoria e prática, valorização dos conhecimentos
prévios, incentivo, feedbacks), conteúdo (pertinência,
carga-horária, organização, coerência das atividades e
importância dos conteúdos para a vida profissional),
recursos educacionais (acesso e funcionalidade da
plataforma, adequação dos recursos do AVA às atividades).
As dimensões e subdimensões foram definidas a partir da
articulação entre os setores do Núcleo Pedagógico e Núcleo
de Tecnologia da Informação, buscando contemplar os
pontos estratégicos de produção e oferta dos recursos
educacionais. As questões são objetivas e o participante tem
as seguintes opções de resposta: ótimo / bom / ruim /
insuficiente / não se aplica / não fez. Ao final, o participante
ainda pode registrar sugestões para melhorar
continuamente a qualidade do curso. Diante da vultosa
demanda formativa e do quantitativo de estudantes e
tutores envolvidos, foi ainda necessário desenvolver um
sistema capaz de utilizar o extenso banco de dados gerado, a
fim de potencializar a obtenção das informações. Foi então
desenvolvido o SigU Questionário, que consiste de um
sistema web desenvolvido em PHP. O banco de dados
utilizado é compartilhado com o Moodle, facilitando assim a
integração do mesmo ao AVA. O desenvolvimento foi feito
seguindo uma metodologia de desenvolvimento ágil
evolutiva, composta por múltiplos ciclos. Cada ciclo seguia
as seguintes etapas: coleta e análise dos requisitos;
desenvolvimento de funcionalidade e melhoria do sistema;
testes com o usuário.

A partir da implantação do formulário de avaliação modular, e da sistematização da gestão
dos dados por meio do SigU, atualmente dispomos dos registros e relatórios re
elaccionados
à avaliação de estudantes e tutores de 10 ofertas de cursos pelaa UNA-S
SUS/UFMA nas
áreas de Saúde da Pessoa Idosa,, Saúde da Faamília, Atenção Básica, Nefrologia e Atenção
Domiciliar. A proposta também foi aplicada ao Curso de Capacitação de Tutores. Os
resultados servem de base para a continuidade do trabalho interdisciplinar entre as
diversas coordenações que compõem a UNA-SUS/UFMA.
O sistema permite filtrar as respostas por turma e usa gráficos para indicar intuitivamente
e
os resultados dos questionários. As informações fornecidas por meio daas resposttas do
SigU Questionário têm servido de referência para avaliaçção
o das açõ
ões pedag
gógicas e de
tutoria dos cursos em andamento, bem como
o de base para o planejjamento de novas
estratégias a serem implantadas nos no
ovos cursos de e-learning a serem offertados pela
UNA-SUS/UFMA. As páginas são
o responsivas, permitindo seu uso em
m smartphones e
tablets.
O processo de melhoria da qualidade é contín
nuo, equipes de dessenvolv
vimentto de recursos
educacionais já estão utilizand
do os resultadoss obtidos para qu
ualifi
ficcar o processo de design
instrucionall dass ofertas, desen
nvolver seq
quências de atividades coe
erentes com as
necessidades formativas, asssim como attualizar conteúdos que consid
derem os
apontamentos avaliativos dos estud
dantes e tuto
oress.
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