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Resumo:
A educação a distância é uma modalidade de ensino que vem se destacando com o passar do tempo. O
tema tem se apresentado como pano de fundo para grandes discussões teóricas e metodológicas na
sociedade contemporânea. Apesar das críticas e opiniões diversas, esta modalidade de ensino vem
crescendo e ganhando visibilidade e espaço no âmbito educacional. Todavia, persistem os
questionamentos por parte de estudantes das próprias instituições de ensino regular e da sociedade
sobre a qualidade do ensino a distância. Considerando essa modalidade de ensino como uma forma de
adquirir conhecimentos acadêmicos e uma qualificação profissional é viável que se tenha bons
resultados. Assim sendo, o objetivo desse trabalho é identificar os fatores de satisfação dos
acadêmicos do ensino a distância. A metodologia utilizada teve abordagem de pesquisa quantitativa de
natureza descritiva e bibliográfica, através de questionário com perguntas fechadas aplicado aos
concludentes do curso de administração na modalidade de ensino a distância na cidade de Acaraú-CE.
O estudo mostrou através da coleta de dados, fatores que contribuem para a satisfação dos alunos com
o ensino na modalidade a distância. Os resultados apontaram que o ensino a distância atende as
expectativas dos alunos, assim como os conteúdos ministrados nas tele aulas, a qualidade dos recursos
didáticos e a atuação do tutor presencial. Sendo importante ressaltar que, segundo os entrevistados,
fator o tempo é a maior vantagem em fazer um curso à distância.
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Factors contributing to the satisfaction of students in institutions of
higher learning in the distance education mode
Abstract
Distance education is a type of education that has been increasing over time. The theme has been
presented as a backdrop to major theoretical and methodological discussions in contemporary society.
Despite criticism and different opinions, this type of education is growing and gaining visibility and
space in the educational field. However, there remain the questions by students' own regular
educational institutions and society about the quality of distance education. Considering this type of
education as a way to acquire academic knowledge and professional qualification is feasible that has
good results. Therefore, the aim of this study is to identify the factors of satisfaction of students of

distance education. The methodology used was quantitative research approach to descriptive and
bibliographical, through a questionnaire with closed questions applied to the management course
conclusive in distance mode of education in the city of Acaraú-CE. The study showed by collecting
data, factors that contribute to student satisfaction with teaching in the distance. The results showed
that distance learning meets the expectations of the students, as well as the content taught in tele
classes, the quality of teaching resources and the performance of the present tutor. Is important to note
that, according to respondents, the time factor is the biggest advantage of doing a distance learning
course.
Key-words: Distance education. Teaching. Satisfaction. Mode

1 Introdução
A modalidade de ensino a distância vem se destacando de maneira acelerada no mundo todo.
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) o Brasil deu um grande salto no que se
refere ao ensino à distância (EAD), e foi nesse período que surgiram os primeiros cursos
superiores regulamentados pelo ministério da educação (MEC) direcionados à modalidade de
ensino a distância, desde então a oferta desses cursos vem crescendo significativamente.
De acordo com pesquisa realizada pela revista exame, o ensino a distância no Brasil tem se
tornado propício para estudantes que buscam flexibilidade e margens maiores para as
companhias de educação, que investem em novos polos e cursos, como educação física e
engenharia, dessa forma espera-se que essa modalidade de ensino dobre o número de alunos
em cinco anos. A pesquisa também revela que o ritmo de crescimento de novos ingressantes
foi de 12,2 por cento no ensino a distância, enquanto na educação presencial o crescimento
médio foi de 4,4 por cento em 2012 ante 2011, segundo estimativas mais recentes do
Ministério da Educação (MEC). Atualmente a rede de ensino privado almeja a liberação por
parte do governo federal do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que abrange somente
o presencial, para o EAD.
O avanço das novas tecnologias de informações é fator que contribui para o desenvolvimento
do ensino a distância e por sua inserção nos processos produtivos cada vez mais, as pessoas e
instituições veem nessa forma de educação um meio de democratizar o acesso ao
conhecimento e de expandir oportunidades de trabalho e aprendizagem ao longo da vida. A
educação a distância não é um modismo como muitas pessoas imaginam ser: é parte de um
amplo e continuo processo de mudança, que inclui não só a democratização do acesso a níveis
crescentes de escolaridade e atualização permanente, como também à adoção de novos
paradigmas educacionais, em cuja base estão as formas de aprendizagem como fenômeno
pessoal e social, de formação de sujeitos autônomos capazes de buscar, criar e aprender ao
longo de toda a vida, e de intervir no mundo em que vivem. A presente pesquisa tem como
objetivos identificar fatores pelos os quais os alunos escolhem esta modalidade de ensino,
identificar o perfil e as condições que os levaram a optar pelo ensino a distância, podendo
assim adaptar o desenvolvimento de novas estratégias de investimentos bem como novos
métodos de ensino pelos os profissionais que atuam nesta área.
Segundo Ferreira e Sadoyma (2015), a modalidade EAD torna-se importante para as pessoas
com dificuldades de recursos, pois precisam trabalhar sobrando-lhes assim pouco tempo e esta
modalidade, por proporcionar maleabilidade no tempo de estudo, pode ser uma ótima opção
para adquirir ou evoluir grau de instrução de indivíduos com dificuldade de recursos e/ou
dinheiro. Ainda segundo os autores citados acima os mesmos ressaltam que, a educação a
distância é uma modalidade mais utilizada por pessoas que já se encontram no mercado de
trabalho. Portanto, a educação a distância, se trata de um negócio, no entanto, muito além de

um serviço instrutivo que é oferecido para um aluno (cliente), mas também tem suma
importância social, pois proporciona oportunidade de especialização para pessoas que não tem
oportunidade de ingressar na modalidade regular de educação.
Dentre os motivos que expressam a relevância deste trabalho encontra-se o apontamento de
fatores que contribuem para a satisfação dos alunos que se utilizam da modalidade Educação
à Distância, o que pode contribuir para o aperfeiçoamento dos métodos de ensino, bem como
aferir os pontos negativos e positivos desta modalidade. Neste sentido fica claro que a
educação a distância é uma modalidade de ensino que tem um campo enorme de crescimento,
bem como uma característica democrática de suma importância, contribuindo assim para que
se possa melhorar o nível de escolaridade dos brasileiros. Segundo Teixeira e Filho (2012),
educação a distância tem importância crucial, pois proporciona oportunidades de estudos em
locais remotos do nosso país, e por ser de baixo custo, abrange todas as classes sociais. O
presente estudo tem como objetivo apontar os fatores que contribuem para a satisfação dos
alunos do curso de Administração com a modalidade educação a distância, bem como
identificar as razões pelas quais os acadêmicos optaram por essa modalidade.
O presente trabalho está subdividido em seis seções: a primeira seção contextualiza a
introdução; a segunda fundamenta na teoria o assunto abordado a respeito da educação a
distância e a satisfação dos alunos nessa modalidade de ensino; já na terceira os materiais e
métodos usados na pesquisa; na quarta seção são apresentados os resultados da pesquisa;
quinta seção apresenta as considerações finais do estudo e as recomendações para futuros
trabalhos, e por fim, a sexta seção tem as referências bibliográficas da pesquisa.
2 Revisão de literatura
2.1 Educação à distância
O termo “Educação a Distância” abrange várias formas e modelos que variam conforme os
princípios pedagógicos e tecnológicos e finalidades que são levadas em consideração no
processo de planejamento de suas estratégias (PAIXÃO, 2014). Com as políticas públicas de
incentivo a EAD e com a evolução e as novas possibilidades proporcionadas pelas
Tecnologias de Informação de Comunicação (TIC), cada vez mais se têm instituições
investindo na modalidade de ensino a distância. (MARCUZZO e GUBIANI, 2012).
A modalidade de ensino a distância, vem sendo utilizada há muito tempo, desde os tempos
bíblicos, em que apostolo Paulo enviava instruções as igrejas por meio de cartas
(RODRIGUES e CAPELLINI, 2012). O Ensino à Distância tem a finalidade de atender as
políticas públicas de inclusão social e capacitação como fonte de geração e disseminação de
conhecimento, é uma forma democrática do ensino, posto pela comodidade, principalmente
para as pessoas que possuem dificuldades de tempo e/ou recursos disponíveis (FERREIRA e
SADOYAMA, 2015).
A educação a distância abrange diversas modalidades de ensino conferindo assim, uma ótima
forma de democratização do ensino e aprendizagem, por possibilitar maleabilidade de tempo e
recursos, bem como atender a toda uma parcela da população, como uso na educação
inclusiva. Segundo Silva et al (2013) tratando-se da educação inclusiva, a educação a
distância tem funções cruciais, pois além de capacitar as pessoas, sendo este o primeiro
objetivo da educação inclusiva, proporciona também a interação social entre indivíduos
portadores de necessidades especiais. Entre outros meios de comunicação, a Educação a
Distância acontece de várias formas e métodos: livro impresso, Correio, rádio, TV e/ou
internet. (RODRIGUES e CAPELLINI, 2012).
Na modalidade Educação à distância, o papel do aluno difere em termos da modalidade
presencial, pois como participantes ativos, espera-se que os alunos sigam diretrizes mínimas e

interajam entre si de forma mais intensa, manifestem-se caso o curso ou a discussão
direcionem-se para qualquer viés em que não se sintam à vontade e assumam a
responsabilidade pela formação e continuação da comunidade on-line, ou seja, o aluno
assume o papel principal no processo de ensino aprendizagem (PAIXÃO, 2014).
A educação a distância pode ser avaliada como um serviço, pois gera um produto, o
“conhecimento” do qual os alunos/ clientes farão uso. “Assim, pode-se considerar que a
educação a distância está inserida em uma lógica de produção de serviço que requer ações que
transformem as condições de indivíduos, visando responder às necessidades e expectativas de
consumidores destes serviços. ” (TEIXEIRA; ISIDRO FILHO, 2012, p.2)
A educação do Brasil acompanha a tendência mundial relacionada à educação à distância
(EAD), o Brasil vem fazendo amplo uso desta modalidade, pois confere flexibilidade de
tempo, proporcionando comodidade a população, ou seja, com isso, o país proporciona um
abrangente acesso ao conhecimento, bem como à certificação de competências a uma parcela
cada vez mais ampla da população (LITTO, 2009). No Brasil, por se tratar de um país com
uma grande área territorial, a educação a distância tem um valor estratégico, pois possibilita
acesso à educação em locais remotos (FERREIRA e SADOYAMA, 2015). Como trata Paixão
(2014). Em um país como o Brasil, onde os níveis de escolaridade e social são desiguais, a
EAD desempenha um valioso método de diminuir as distâncias geográficas e propiciar
transformações econômicas e sociais, por meio da elevação do nível de escolaridade da
população. Os avanços na área da tecnologia nos últimos tempos vêm permitindo a utilização
de novas formas de ensino e aprendizagem, proporcionando assim uma rápida expansão da
educação à distância no Brasil e no mundo (SILVA et al 2013).
A partir da lei de diretrizes e bases da educação nacional cresce o desafio de atender aos
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino. Vide Lei nº 9.394, de 1996 Decreto
nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. “Art. 1o caracteriza-se 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).
Ainda de acordo com Brasil (2005) a educação a distância requer momentos presenciais para:
avaliações de estudantes, estágios obrigatórios, defesa de conclusão de curso e atividade de
laboratório de ensino quando for o caso, sendo que todos as situações citadas, quando estas
forem previstas na legislação pertinente.
A educação a distância poderá ser efetuada nas modalidades: educação básica, educação
profissional em nível técnico, abrangendo a legislação pertinente, educação de jovens e
adultos, atendendo as especificidades legais, educação especial e nível superior atendendo a
legislação vigente.
2.2 Fatores que contribuem para a satisfação dos alunos com a modalidade de ensino
EAD
Os principais fatores que contribuem para a satisfação dos alunos que se utilizam a educação a
distância são: comodidade, pois essa modalidade permite a escolha de horários para estudo;
recursos financeiros, pois confere uma gama de valores e cursos, bem como o acesso ao
ensino em locais remotos, onde não se tem instituições presenciais, proporcionando assim,
uma ampla democratização de ensino para aqueles que buscam. Segundo Silva et al, 2013, a
educação a distância permite ao aluno identificar o melhor processo que lhe propicia uma
maior eficiência na aprendizagem, conferindo assim autonomia no processo e maior
coeficiente de rendimento. Conforme Tarouco e Avila (2007) pode-se afirmar que o sucesso

da EAD depende do desenvolvimento da habilidade dos profissionais que atuam na área com
as tecnologias necessárias. Isso quer dizer que é necessário serem capazes de compreender,
criar e repassar informações e compartilhar ferramentas tecnológicas.
Segundo Ferreira e Sadoyama (2015), o conhecimento sobre os estilos de aprendizagem pode
contribuir para os professores na escolha do método mais eficiente como estratégia de ensino,
ou seja, adotam-se assim técnicas de ensino adequadas às peculiaridades de cada estudante. É
importante que os docentes, conheçam os estilos de aprendizagem proporcionando assim
margem para desenvolver novas estratégias de ensino.
De acordo com Marks, Sibley e Arbaugh (2005) o desempenho da experiência de
aprendizagem do aluno do ensino a distância corresponde a sua satisfação. Para uma melhor
compreensão do significado de satisfação dos alunos na modalidade EaD é necessário estudar
e examinar a perspectivas e ações que os alunos mencionados têm a respeito desse tipo de
curso, podendo-se citar, com poucas evidências, a inter-relação existente entre ele, outros
alunos e principalmente com os tutores. Ainda segundo Marks, Sibley e Arbaugh (2005) o
comportamento dos tutores que em qualquer curso, primordialmente no ensino à distância é
de suma importância para a desenvoltura do curso e também do aluno podem interferir na
satisfação.
Conforme Grasel (2000) quanto mais “investigação” e análises sobre os fatores relativos à
qualidade das instituições, como a infraestrutura, serviços acadêmicos, suporte financeiro,
política de avaliação institucional, planejamento institucional, jornada de trabalho e
qualificação docente, qualificação técnico-administrativa, relacionamento do tutor com o
aluno, processos metodológicos do ensino, oferta de vagas e expansão de cursos e programas
de pós-graduação podem contribuir inegavelmente para a satisfação das modalidades de
ensino superior brasileiro.
3 Metodologia da pesquisa
O estudo foi realizado em uma instituição de ensino superior na modalidade de ensino à
distância, localizada a 103 km de Sobral na cidade de Acaraú-CE. A presente pesquisa
estrutura-se partindo da abordagem quantitativa. Mattar (2001) aborda que a pesquisa
quantitativa, procura encontrar a validação das hipóteses mediante a colocação de dados
estruturados, estatísticos, com análise de um grande número de casos representativos, isto é,
emprega a quantificação tanto na coleta de dados como no seu tratamento em relação aos
procedimentos técnicos, utiliza o levantamento tendo em vista que aplica um instrumento
padronizado (questionário) e compreendendo um estudo de campo. Para Gil (2008) o estudo
de campo procura o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizado
por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com
informantes para captar as explicações e interpretações que ocorrem naquela realidade, que
melhor se adaptam ao contexto e melhor atendem as características do objetivo proposto. Para
construção dessa pesquisa a metodologia desse estudo caracteriza-se como uma abordagem
quantitativa e descritiva. Segundo Gil (2008) a pesquisa descritiva expõe as características de
determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está no emprego de
técnicas padronizadas, tais como o questionário e a observação sistemática. Os dados
primários foram coletados via questionário e disponibilizado aos 21 alunos de graduação
matriculados na instituição de ensino superior privado no mês de novembro do ano de 2015.
A fim de identificar os fatores de satisfação foi elaborado um questionário estruturado com 20
questões de múltipla escolha com perguntas fechadas onde todos os entrevistados foram
submetidos às mesmas perguntas e as mesmas alternativas de respostas. O questionário foi
aplicado com os alunos de administração do 8º período nos dias em que estavam presentes no
polo presencial, por meio de convite, e de forma não obrigatória, não necessitando da

identificação dos colaboradores. Para tabulação e análise dos dados da pesquisa foram
utilizados recursos computacionais. Nas análises de conteúdo, utilizou-se da ferramenta
Excel.
4 Resultados e discussões
Os resultados aqui apresentados representam as respostas obtidas através da aplicação de
questionário junto a um universo de 21 alunos do curso de administração do 8º período. O
referido questionário foi aplicado no Polo, nos dias em que os alunos compareceram para
reuniões com o tutor presencial.
O universo da amostra pontua que 67% dos entrevistados são do sexo feminino e 33% do
sexo masculino, dentre os quais, 62% tem idade de 18 a 24 anos; 29%, de 25 a 31 anos; 9%,
de 32 a 38 anos. Vale ressaltar que 86% dos entrevistados trabalham e 14% ainda não
trabalham. De acordo com os entrevistados que trabalham 48% tem renda de um salário
mínimo, 42% ganha de 1 a 2 salários, 5% de até 3 a 5 salários e os outros 5% não
identificaram renda, 57% dos respondentes são os próprios financiadores do curso, 10% deles
têm o curso financiado pela mãe, 5% são bolsistas e um fato a se destacar é que 29% são
alunos que participaram do Programa universidade para todos (Prouni), ou seja, como mostra
o resultado, mais da metade dos entrevistados pagam sua faculdade e a outra maior
porcentagem são estudantes que conseguiram bolsas parciais ou integrais através do Prouni.
Os resultados mostram que a predominância de gênero é feminina, que os indivíduos se
formam ainda jovens (aproximadamente 24 anos) e que a grande maioria dos entrevistados
trabalham, possuindo renda de pelo menos um salário mínimo e são os financiadores do
curso.
Na sequência serão apresentados fatores relativos a satisfação dos alunos com o ensino a
distância. Através do estudo foi possível constatar que a maioria dos estudantes está satisfeita
com a EAD (Figura 1).

Figura 1: Nivel de satisfação com o curso de ensino a distância

De acordo com a figura1, quando perguntados a respeito do nível de satisfação com o ensino à
distância, mais da metade dos acadêmicos afirmaram estarem satisfeitos com o ensino da
presente instituição, os demais consideram que o ensino é regular. É possível deduzir que a
satisfação dos acadêmicos está ligada principalmente a disciplina que os mesmos precisam
para organizar o tempo de estudo. Quanto aos que consideram o ensino regular, a falta de
atenção da coordenação e dos tutores para com os alunos foram apontados como ponto de
insatisfação. Para Kotler (2000) a satisfação pode ser definida como o nível de sentimento de
uma pessoa, ou seja, é o resultado da comparação e desempenho de um produto/serviço em
relação às suas expectativas.
Nota-se que o principal motivo da escolha está relacionando ao custo do curso. (Figura 2).

Figura 2: Motivo da escolha do curso a distância

O custo envolvido na realização do curso por parte do aluno, apresenta-se como principal
motivo para a escolha do mesmo, o que significa que os alunos, quando optam por esse tipo
de educação não focam na qualidade do ensino e isso pode resultar em consequências futuras
pois pensando dessa forma não serão profissionais preparados para o mercado de trabalho.
Observa-se que a atuação do tutor à distância no que diz respeito ao esclarecimento de
dúvidas não demonstra total clareza no domínio dos conteúdos ministrados para os alunos
como exposto na figura 3.

Figura 3: Atuação do professor à distância em relação ao esclarecimento de dúvidas

Dos respondentes que consideram a atuação do professor à distância insatisfatória, justifica-se
que o mesmo não atende os alunos quando precisam de uma orientação acerca de alguns
assuntos das tele aulas, outro fator a ser mencionado é a falta de interatividade e de clareza do
mesmo na transmissão dos conteúdos e com isso os alunos se sentem prejudicados e
desmotivados.
A interação entre tutor e aluno é imprescindível para o processo de aprendizagem, os alunos
precisam entender os conteúdos e frente a alguma dúvida ter a confiança de contar com um
profissional capacitado para auxilia-lo resolver tais questões, sedo assim, a educação à
distância precisa minimizar os obstáculos nesse sentido para não comprometer ainda mais a
construção de novos conhecimentos por parte dos alunos.
A figura a seguir (figura 4) demonstra que os assuntos ministrados nas tele aulas são
compatíveis com os presentes nas avaliações.

Figura 4: Compatibilidade das avaliações com os assuntos ministrados nas tele aulas

Conforme mostra a figura 4, a maioria dos entrevistados afirmaram estarem satisfeitos, pois
não notam contradição nas temáticas abordadas em ambos os casos. Diante desse resultado é
nítido que os alunos percebem que os conteúdos ministrados nas tele aulas correspondem aos
conteúdos presentes nas avaliações. O que é interessante do ponto de vista pedagógico, pois
os alunos terão a possibilidade de alinhar as discussões que ocorrem acerca do tema com os
questionamentos apresentados nas avaliações, corroborando assim para bom desempenho dos
acadêmicos.
Através da figura 5, é possível perceber que o material didático disponibilizado aos
acadêmicos é satisfatório.

Figura 5: Qualidade do material didático

O material didático é um componente de grande relevância para os alunos pois, proporciona
interação entre professor e aluno além de dinamizar a construção de conhecimentos. A
satisfação relatada pelos alunos está ligada aos diversos meios de aprendizagem que o
material didático da presente instituição propícia. Dentre os quais pode-se citar a sugestão de
vídeos e artigos relacionados aos temas apresentados nas tele aulas e cadernos de atividades.
Na visão de Gatti (2005), o material didático é base no processo de ensino e aprendizagem na
educação à distância e deve ser autoexplicativo, tem que estimular o estudante a encontrar
caminhos que lhe permitam avançar no assunto, buscar informações outras informações e
construir conhecimento.
No que tange à infraestrutura do polo, grande parte dos entrevistados consideram que a
mesma apresenta condições não favoráveis (figura 6).

Figura 6: Satisfação com a infraestrutura do polo

A infraestrutura faz parte do conjunto de aspectos que se refere à qualidade do ensino, salas
desconfortáveis, iluminação precária, climatização, são exemplos de interferências de ordem
física que de alguma forma podem comprometer a aprendizagem do aluno. Sendo necessário
aprofundar a temática em busca de melhorias. Alguns fatores são determinantes para que as
instituições de ensino tenham a satisfação dos seus clientes\alunos, é a acessibilidade, o
atendimento, a capacitação do Corpo Docente, comunicação, o conteúdo das disciplinas, a
credibilidade, infraestrutura, entre outros (CARVALHO NETO, 2009).
De acordo com a figura 7, os alunos mostram-se divididos em relação ao apoio da
coordenação.

Figura 7: Desempenho da coordenação com os alunos

A falta de atenção da coordenação para com os acadêmicos torna-se um grande impasse para
o processo de aprendizagem e satisfação, pois como consequência, da ausência de um
atendimento e do apoio imediato em relação às dificuldades encontradas durante a trajetória
do curso, aumenta a possibilidade de desistência por parte desses alunos. Esse resultado é
interessante, pois corresponde com o motivo de insatisfação dos entrevistados quanto ao nível
de satisfação com o ensino.
Na figura 8, refere-se a satisfação da atuação do tutor presencial, onde fica evidente a
importância desse profissional nessa modalidade de ensino.

Figura 8: Atuação do tutor presencial

Vale ressaltar a grande importância do tutor presencial para esses alunos, pois como mostra o
resultado o mesmo é parte fundamental nesse processo. O tutor presencial tem como função
primordial facilitar a desenvoltura do aluno durante as aulas ou quando os mesmos são
incumbidos de trabalhos acadêmicos, como as Atividades Práticas Supervisionadas (ATPS) e
ainda o estágio supervisionado. Nesse dado mostra a possível necessidade de rever os tutores,
pois esses são parte importante do processo.
Quanto ao tempo de retorno dos resultados das avaliações os alunos mostram-se divididos
entre satisfatório e regular.

Figura 9: Tempo de retorno dos resultados das avaliações

Com base na análise, o tempo de retorno dos resultados das avaliações é considerado
satisfatório, mas por outro ângulo mostra-se regular, possivelmente dessa forma surgirão
insatisfações, como por exemplo, postagem de notas que não condizem com as verdadeiras
notas dos alunos e a demora excessiva da postagem de notas no portal do aluno.
De acordo com os respondentes, dentre as maiores vantagens em fazer um curso à distância, a
maioria dos entrevistados mencionaram o tempo como principal motivo.

Figura 10: Maior vantagem em fazer um curso à distância

Conclui-se que o tempo disponível a esses acadêmicos proporciona um melhor
aproveitamento do curso.
Com relação aos recursos didáticos 76% dos alunos disseram estarem satisfeito e 24% acham
que devia ser ofertado mais recursos didáticos. Também relataram com 71% que o material
didático oferecido é suficiente e 29% acham insuficientes. Dos 21 entrevistados todos
afirmaram estarem preparados para o mercado de trabalho, isso mostra que o resultado da
qualidade do curso condiz com o conhecimento que irão aplicar na prática. Em relação à
expectativa com o ensino 95% estão satisfeitos e 5% disseram que o ensino precisa melhorar.
Conforme os entrevistados 57% acham que existe discriminação por parte das empresas em
relação a profissionais graduados a distância e 43% acham que não existe essa descriminação.
Esse fato demonstra que esse preconceito está ligado a desconfiança por parte das empresas
em relação à qualidade do ensino e à competência dos alunos dessa modalidade de ensino.
Diante dessa realidade esses alunos se sentem desvalorizados e ao mesmo tempo motivados a
buscar métodos de aprendizado, além dos métodos ofertados por essa modalidade de ensino.
Para Neves (2003), o indivíduo que faz parte do processo de aprendizagem na Educação a
Distância desenvolve as mesmas competências, habilidades, atitudes e hábitos, à profissão e à
sua própria vida, no tempo e local que lhe são adequados, de forma autônoma independente
da forma de ensino. Ainda de acordo com o autor citado acima o foco está na aprendizagem, e
no futuro não se falará em Educação a Distância ou Presencial, mas em Educação, com
atividades de aprendizagem à distância e atividades de aprendizagem presenciais. Porém vale
ressaltar que existem alguns pontos importantes que devem ser melhorados como: satisfação
com coordenador-aluno, tutor à distância, infraestrutura e a discriminação por parte das
empresas em relação a esses profissionais graduados nessa modalidade de ensino.
5 Considerações Finais
O estudo teve como objetivo identificar fatores que contribuem para satisfação dos alunos do
curso de administração na modalidade de ensino a distância da cidade de Acaraú-Ceará.
A partir das análises dos dados e por meio da abordagem desses fatores que satisfazem o
aluno da modalidade EaD é possível perceber a importância, não somente da qualidade do
ensino, mas também do empenho desse acadêmico em comprometer-se com a busca por
melhores resultados durante sua trajetória no curso.
O trabalho possibilitou uma análise sobre os fatores que contribuem para a satisfação dos
alunos com o ensino a distância. Com o presente trabalho foi possível identificar que os
alunos estão satisfeitos com essa modalidade de ensino, com a expectativa em relação ao
curso, com a qualidade dos recursos didáticos oferecidos e com os assuntos ministrados nas
tele aulas. Outro fator de muita importância é que todos os entrevistados disseram que o
conhecimento adquirido na trajetória do curso foi muito proveitoso e com essa bagagem de
teorias e práticas estão preparados para o mercado de trabalho. Segundo os entrevistados o
tempo é a maior vantagem em fazer um curso a distância
, outro item que chama atenção foi em relação à procura emprego, pois de acordo com os
entrevistados, há certa discriminação por parte das empresas em relação a profissionais
graduados a distância. Durante a pesquisa a dificuldade encontrada para realização do
trabalho foi agendar horário com os alunos para aplicar questionários. Quanto ao
desenvolvimento de futuras pesquisas sugere-se uma amostra comparativa do grau de
satisfação em relação ao ensino à distância e presencial.
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