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RESUMO 
 

Os Hospitais, desde sua origem, sempre estiveram voltados para a 

prestação de serviços de saúde sem dar atenção ao gerenciamento. Esse tipo de 

preocupação só começou a surgir com a crise econômica mundial de meados dos 

anos 80 – e cujas cicatrizes ainda podem ser percebidas –, principalmente no 

chamado terceiro mundo. A partir de então, tornou-se necessário transformar os 

hospitais em empresas, com tudo que essa migração tem de bom e de ruim. 

 Toda a empresa tem pelo menos um administrador. Surge então o 

Administrador Hospitalar. 

A proposta deste trabalho é construir um Portal para o Instituto de 

Cardiologia de Santa Catarina, localizado na Praia Comprida, São José, SC. 

O Portal além de Informações básicas sobre a história da Instituição, 

objetivos, setores e serviços oferecidos conta com funcionalidades como chat e 

fórum para a captação de informações gerencias que serão levadas para o 

Administrador do Hospital.  

As informações captadas englobarão em geral críticas, sugestões e dúvidas 

que servirão como base para estudos de melhorias a realizar na Instituição.  

Além disso, o Portal contará com um sistema de Ensino a distância visando 

o aprimoramento dos funcionários da Instituição e consequentemente melhorias 

na prestação de seus serviços. 

 
 
Palavras chave: Hospital, Empresa, Administração, Portal, Instituto de Cardiologia, 
Informação, Ensino à Distância. 
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ABSTRACT 
 

The Hospitals, since its origin, had been always come back toward the 

rendering of services of health without giving attention to the management. This 

type of concern alone started to appear with world-wide the economic crisis of 

middle of years 80 - and whose scars still can be perceived -, mainly in the call 

third world. From now on, one became necessary to transform the hospitals into 

companies, with whom this migration has of good and bad. 

All the company has at least an administrator. The Hospital Administrator 

appears then. 

The proposal of this work is to construct a web site for the Instituto de 

Cardiologia de Santa Catarina, located in Praia Comprida, São Jose, SC. 

The web site beyond basic Information on the history of the Institution, 

offered objectives, sectors and services count on functionalities as chat and fórum 

for the captation of information you manage that they will be led for the 

Administrator of the Hospital.  

The caught information will in general, critical, suggestions and doubts that 

will serve as base for studies of improvements to carry through in the Institution.  

Moreover, the Vestibule will count in the distance on a system of Education 

aiming at the improvement of the employees of the Institution and improvements in 

the installment of its services. 

 
 
Keywords: Hospital, Company, Administration, web site, Instituto de Cardiologia, 
Information, long-distance Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhadores representam o elemento fundamental para que o 

trabalho institucional se desenvolva. Ao mesmo tempo, o trabalho deveria 

constituir-se em um espaço de realização dos seres humanos, de expressão do 

seu potencial criativo e de valorização das características que os diferenciam dos 

demais grupos da natureza.  

No entanto, a organização do trabalho, típica do modo de produção 

capitalista, que vem influenciando a lógica da organização da vida social, desde o 

final do século XVIII tende a distanciar o trabalho de seu potencial criativo, bem 

como a impor regras que dificultam a mobilização para a mudança desta lógica. 

Vivemos em um mundo globalizado, sob o impacto de um intenso 

processo de inovações tecnológicas com conseqüências para a vida em 

sociedade, em especial, para o trabalho e o emprego. 

O processo de trabalho em saúde não é igual ao da indústria, nem 

igual a outros trabalhos do setor de serviços. Tem uma especificidade. 

Assim, o trabalho assistencial em saúde, 

[...] é um trabalho essencial para a vida humana. Não tem como 
resultado um produto material independente do processo de produção. 
O produto é indissociável do processo que produz, é a própria 
realização da atividade. A prestação do serviço - assistência de saúde - 
pode assumir formas diversas como a realização de uma consulta; uma 
cirurgia; um exame diagnóstico; a aplicação de medicação; uma 
orientação nutricional, etc. Envolve, basicamente, a realização de uma 
avaliação da situação de saúde seguida da indicação e/ou realização de 
uma conduta terapêutica / assistencial (PIRES, 1996, p. 199). 

 

Ao refletir-se sobre o trabalho como um processo deve-se ter claro que o 

trabalho não ocorre de forma isolada, mas sim interagindo com o seu contexto. 
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No final deste processo aparece um resultado que já existia na imaginação do 

trabalhador. Sendo assim, ele não transforma apenas a matéria sobre a qual 

opera, mas imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mente. 

A consciência e o planejamento da atividade é o diferencial do trabalho humano.  

Mas o trabalho realizado socialmente e, especialmente após o 

surgimento do modo capitalista de produção, pode cindir a unidade entre 

concepção e execução. Essa cisão também se encontra nos serviços de saúde. 

Alguns trabalhadores planejam e transferem para outros a execução. 

As sociedades, independentemente das formas dominantes de produzir 

e das culturas, precisam reproduzir-se materialmente e para isso é necessário o 

trabalho. No processo de trabalho humano verifica-se uma ação sobre um “objeto 

de trabalho”. Quer dizer o trabalho se aplica sobre algo da natureza em forma 

natural ou já modificada pela ação humana, e não significa que esse “objeto” é 

sempre algo passivo e inanimado. No caso do trabalho em saúde o objeto é um 

ser humano, um sujeito que tem vontade e direito de exercer a sua autonomia. 

Existe, ainda, outro elemento envolvido no trabalho, os instrumentos de trabalho. 

A sociedade humana desenvolveu ao longo do tempo uma complexa gama de 

instrumentos, com vistas a facilitar o processo de sua reprodução material e 

social (PIRES, 1996). 

Para o autor, 

O processo de trabalho dos profissionais de saúde tem como finalidade - 

a ação terapêutica de saúde; como objeto - o indivíduo ou grupos 

doentes, sadios ou expostos a riscos, necessitando medidas curativas, 

preservar a saúde ou prevenir doenças; como instrumental de trabalho 

- os instrumentos e as condutas que representam o nível técnico do 

conhecimento que é o saber de saúde e o produto final é a própria 
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prestação da assistência da saúde que é produzida no momento que é 

consumida. 

 

Visando facilitar o processo de trabalho no ICSC a proposta deste 

trabalho foi o desenvolvimento de um Portal cujas finalidades são: a primeira para 

monitoração do processo de trabalho, com objetivo de melhorar o fluxo de trabalho 

da instituição e possibilitar um controle mais eficaz dos processos que envolvem 

os usuários e os funcionários; a segunda para facilitar o processo de capacitação 

dos funcionários oferecendo cursos e divulgando eventos culturais. 

 
 

1.1 APRESENTAÇÃO 
 

O Instituto de Cardiologia foi criado pelo Decreto GP – 28/05/62 / 1.508 

e inaugurado em 19 de abril de 1963, pelo então Governador Celso Ramos.  

Tendo como Secretário de Estado da Saúde Dr. Fernando Osvaldo de 

Oliveira e Diretor Geral do Instituto de Cardiologia do Estado de Santa Catarina, 

Dr. Isaac Lobato Filho.  

Funcionava em uma sede alugada na Rua Felipe Schmidt, onde era 

prestado atendimento ambulatorial visando o tratamento cirúrgico. Foram 

pioneiros no atendimento, os médicos cardiologistas Dr. Antônio Silveira Sbissa, 

Dr. Rogério Pinto de Arruda, Dr. Mário K. Mussi e Dr. Celso Moreira.  Já no 

Hospital Nereu Ramos, sob a responsabilidade dos médicos Dr. Isaac Lobato 

Filho e Dr. Geraldo Vieira dava-se os primeiros passos na área de cirurgia 

experimental. Desde então, o Instituto de Cardiologia evoluiu e passou por muitas 

transformações.  

As cirurgias que eram realizadas no Hospital Nereu Ramos, passaram a 

ser realizadas no Hospital Governador Celso Ramos, sendo que o ambulatório 

funcionava na atual sede do HEMOSC.  
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A partir de 30 de novembro de 1987, passou a funcionar junto ao 

Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes, sob a direção do 

Dr. Jauro Collaço. De 1991 a 1994, a Direção Geral ficou a cargo do Dr. Théo 

Fernando Bub; de 1994, assumiu o Dr. Antônio Silveira Sbissa e de 1995 a 1999 o 

diretor foi o Dr. Jamil Cherem Schneider.  

Em 1999 assumiu, pela segunda vez, o Dr. Antônio Silveira Sbissa, 

permanecendo até 2002.  

Em janeiro de 2002 o Instituto de Cardiologia tornou-se o primeiro 

hospital público em Santa Catarina a realizar transplante do coração, 

procedimento esse coroado de êxito.  

No ano de 2003 assumiu a Direção Geral o Doutor Harry Corrêa Filho 

ficando até 2206. 

Além das enfermarias (Unidade de Internação) e Unidade Coronária, o 

Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, como passou a ser chamado, conta 

com serviços Ambulatoriais de Consultas e Métodos Gráficos (Teste Ergométrico, 

Ecocardiografia e Holter 24 horas, Setor de Reabilitação Cardíaca, Setor de 

Miocardiopatias e Farmácia própria). Presta ainda serviços de alta complexidade, 

como: Cirurgias Cardíacas e Transplante Cardíaco, Procedimentos Invasivos de 

Hemodinâmica, Medicina Nuclear e Setor de Eletrofisiologia.  

Em 2004, foi inaugurado o Quarto para Tratamento de Iodoterapia.  

Em 2006, tornou-se um centro de referência em alta complexidade nos 

serviços especializados em cirurgia cardiovascular, procedimentos de cardiologia 

intervencionista, procedimentos endovasculares extracorporeos e laboratório de 

eletrofisiologia.  

A filosofia e o objetivo maior desta instituição estão relacionados ao 

atendimento de qualidade indiscriminado para a população catarinense, visando 

não somente a cura, mas a recuperação e a reabilitação, entendendo a saúde 

como um processo amplo, caracterizado, entre outras coisas, pela qualidade de 

vida. 

A Instituição hospitalar onde será desenvolvido este projeto tem em seu 

modelo organizacional, características únicas, seus procedimentos são de alta 
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complexidade e tecnologia avançada.  O recurso humano é de quatrocentos e dez 

servidores. 

Os principais processos são: Implantação de Marcapassos, CDI, 

Cirurgias Cardíacas, Transplante Cardíaco, Medicina Nuclear (exames 

cintilográficos, quarto terapêutico de iodoterapia), Angioplastias e Cateterismo 

Cardíaco, Eletrofisiologia, Cirurgia Vascular e procedimentos endovasculares, 

Métodos gráficos, Serviço de reabilitação cardíaca, Cateterismo cardíaco, além de 

atender os pacientes ambulatoriais. 

Os Clientes atendidos pelo ICSC são: Pacientes cardiopatas, na sua 

maioria da grande Florianópolis e também de todo o interior do Estado de Santa 

Catarina, principalmente das classes sociais C e D, e que não tem condições 

financeiras de arcar com um plano de saúde privado. 

Os insumos são vários já que estamos falando de uma instituição de 

média e alta complexidade, materiais de consumo, materiais permanentes, 

materiais de ortese e prótese (consignados), instrumentais cirúrgicos, 

medicamentos, etc... 

Seus Fornecedores são: Laboratórios/Empresas, Instituto de 

Cardiologia, Escolas/Universidades e Secretaria do Estado de Saúde de Santa 

Catarina (SES). A tecnologia específica ocorre através dos seus equipamentos. 

Os principais são: Aparelho de cintilografias, Aparelho de Hemodinâmica, Arco em 

C cirúrgico, Instrumental cirúrgico, Equipamentos para traçados gráficos, Rede 

Informatizada, Respiradores, Monitores cardíacos Multiparametros, Aspiradores, 
Marcapassos, Válvulas, Eco, Esteira Ergométrica, Holter e Marcapasso. 

A equipe multiprofissional é formada por Médico - Cirurgião 

Cardiovascular, Cardiologistas, Hemodinamicistas, Nucleares, Traçados Gráficos. 

Eletrofisiologia e Reabilitação Cardíaca. Enfermeiros - Especializados em UTI 

Cardíaca, Cirurgia Cardíaca, Medicina Nuclear, Hemodinâmica e Administração 

Hospitalar. Assistente Social – Realiza atendimento funcional, assistência aos 

clientes e seus familiares, grupo de orientações e encaminhamentos aos 

procedimentos, visita domiciliar e captação de órgãos. Fisioterapeuta – Exercícios 

respiratórios pré e pós-cirurgia cardíaca Nutricionista – Orientação e preparo na 
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dieta do paciente cardíaco, Físico Nuclear – Orienta os pacientes nos 

procedimentos radioterápicos e internação à pacientes de iodoterapia, 

Profissionais em Educação Física – Atuam junto à reabilitação. 
 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
 

Hoje em dia o ICSC utiliza apenas um livro, que fica na Direção da 

Instituição, como forma de captura de informações estratégicas originadas pelo 

feedback dos usuários sendo que a maioria dessas informações são reclamações. 

Sendo assim, não obtemos um retorno fidedigno dos usuários, pois não são 

todas as pessoas que dedicam um pouco de seu tempo para ir até a Direção do 

Instituto e deixar sua opinião. Geralmente os que o fazem possuem problemas 

graves e fazem reclamações sobre a falta de exames e médicos, mas a realidade 

do Instituto não é composta apenas desse tipo de reclamações e não apenas de 

reclamações também. 

 Quanto à questão do ensino na instituição a divulgação não é tão eficaz 

quanto o esperado. Temos apenas uma lista de e-mails com algumas pessoas 

cadastradas que são avisadas dos eventos. Além disso, a capacitação interna não 

se desenvolve devido à falta de um instrumento que facilite a interação Aluno-

Professor. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 
 

O Portal englobará Informações básicas sobre a História da Instituição, 

objetivos, setores e serviços oferecidos e muitas informações mais, a fim de ser 

uma fonte de informação para a população que necessita de algum serviço em 

saúde.   

Contará com funcionalidades como chat, “fale conosco” e fórum para sanar 

dúvidas que a população possa ter sobre o funcionamento do Hospital e a nível 

estratégico disponibilizará informações gerenciais valiosas que auxiliarão no 

processo de tomada de decisão dos gestores.   
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As informações captadas englobarão em geral críticas, sugestões e dúvidas 

que servirão também como base para estudos de melhorias a realizar na 

Instituição.  

Outra funcionalidade não menos importante é o sistema de Ensino à 

Distância, implantado no Portal através da ferramenta Moodle. Através do Moodle 

será possível a realização de diversos cursos de aprimoramento para os 

funcionários da Instituição e consequentemente melhorias na prestação de seus 

serviços. 

 O setor de Treinamento do Instituto de Cardiologia será o responsável pela 

alimentação do Moodle, de acordo com a demanda de cursos existentes pois está 

em contato direto com os professores e alunos. 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 
 

Criar um Portal para o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina que trará 

informações sobre a Instituição (histórico, setores, funcionários, etc.), formas de 

estabelecer comunicação usuário-hospital e um sistema que possibilite a 

realização de ensino a distância. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Criar um ambiente de interação usuário-instituição afim de capturar 

informações estratégicas sobre os processos da Instituição;  

• Possibilitar um espaço de comunicação institucional; 

• Implantar um ambiente de aprendizado virtual para os funcionários do ICSC 

utilizando-se de tecnologias open-source.  
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2 REVISÃO TEÓRICA     
 

2.1 ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL 
 

 

Segundo Motta & Bresser Pereira hoje, raramente o homem trabalha, 

defende seus interesses e mesmo se diverte por conta própria, de forma isolada.   

Ele está inserido em organizações que coordenam seu trabalho, seu estudo, seus 

interesses, suas reivindicações. São organizações de caráter econômico, político, 

cultural, religioso, que se justapõem, que se interpenetrem, que se entrecruzam, 

que entram em relações de cooperação e conflito, dependência e 

interdependência. “É, portanto lícito afirmar que a sociedade moderna se 

caracteriza pelas organizações”. 

Na análise de Willian Whyte Jr., de que as organizações ganharam tal 

importância no mundo moderno, que deram origem a um novo tipo de homem – o 

homem da organização. 

Conforme Motta e Bresser Pereira, um fator marcante da importância das 

organizações no mundo moderno reside no fato de que elas são condições para o 

desenvolvimento econômico, político e social. 

Outra definição descrita como “Unidades ou entidades sociais, 

intencionalmente construídas e reconstruídas, nas quais as pessoas interagem 

entre si para alcançar objetivos específicos” (ETZIONI, 1999). 

Um dos objetivos da administração das organizações é o aumento da 

eficiência. Sem eficiência, sem produtividade, não há organizações, sem aumento 

de eficiência, não existe desenvolvimento. Em sua primeira acepção, organização 

é um tipo de sistema social, é uma instituição objetivamente existente, enquanto, 

no segundo sentido, organização é a forma pela qual determinada coisa se 

estrutura, e inclusive o modo pela qual as organizações em seu primeiro sentido 

se ordenam. MOTTA & BRESSER PEREIRA (2004). 
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“Um sistema social pode ser muito ou pouco organizado. Temos 

agrupamento praticamente inorganizado até o agrupamento completamente 

organizado. Quanto mais um sistema social é organizado, mais se aproxima do 

modelo ideal da organização burocrática”. 

“Um sistema social é ou não uma organização na medida em que é 

burocraticamente organizado”. MOTTA & BRESSER PEREIRA (2004).  

Todos os estudos modernos a respeito do que é um sistema social 

burocraticamente organizado ou uma organização, têm por base a obra genial de 

Max Weber. 

Segundo MOTTA & BRESSER PEREIRA (2004), o desejo de 

racionalização do homem moderno atingiu todos os setores de sua vida, inclusive 

o da estrutura dos sistemas sociais de que participa. Estes são racionalizados 

através de métodos administrativos. É o administrador que racionaliza, que 

organiza os sistemas sociais, transformando-os em burocracias. 

Outra conceituação de organização: 

“É o sistema social em que a divisão do trabalho é 

sistemática e coerente realizada, tendo em vista 

os fins visados; é o sistema social em que a 

procura deliberada de economizar os meios para 

se atingir os objetivos” MOTTA & BRESSER 

PEREIRA (2004). 

 

As características básicas que traduzem seu caráter racional são: 

sistemas sociais, formais, impessoais, dirigidos por administradores profissionais, 

que tendem a contratá-los cada vez mais completamente. MOTTA & BRESSER 

PEREIRA (2004). 

Afirmam que o formalismo da burocracia expressa-se no fato de que a 

autoridade deriva de um sistema de normas sociais, escritas e exclusivas que 

definem com precisão as relações de mando e subordinação, distribuindo as 

atividades a serem executadas de forma sistemática, tendo em vista os fins 
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visados. Sua administração é formalmente planejada, organizada, sua execução 

se realiza por meio de documentos escritos. 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 
 

Segundo Malagon Londono (2003), a evolução histórica da administração 

hospitalar, no principio do século XX prevalecia o conceito de que um religioso era 

a pessoa mais adequada para dirigir este tipo de instituição. Quando a direção não 

estava a cargo de um religioso, era confiada a um médico de renome da 

localidade. Com freqüência especialmente em países subdesenvolvidos, o diretor 

era imposto a comunidade e, onde haveria politicagem, a imposição dos 

poderosos, inexplicável e, às vezes, absurda conduziam a este cargo indivíduos 

incompetentes certamente ignorantes dos conceitos elementares da direção ou 

administração.  

No inicio da segunda guerra mundial a função de diretor de hospital foi 

assumindo um caráter mais formal e, em países, foi sendo imposto o critério de 

competência profissional para dirigir esse tipo de estabelecimento.  

Em meados do século XX os Estados Unidos (EUA), desenvolveu-se o 

conceito de preparação de recursos humanos especializados para a direção dos 

hospitais, atividade que foi confiada às escolas de Saúde Pública. 

Com o tempo foi melhorando o currículo acadêmico com, contudo teórico-

prático da boa qualidade para adequar este tipo de recurso humano até chegar a 

preparação de um administrador hospitalar com um alto nível gerencial com 

informações básicas sobre saúde e os elementos e recursos indispensáveis para 

preservá-la.  

A maioria dos países desenvolvidos adotou os modelos dos EUA, e, nos 

dias de hoje praticamente todos os demais países, mesmo os subdesenvolvidos 

adotaram o mesmo modelo de gerencia hospitalar, aplicado de acordo com as 

circunstancias locais e as políticas, de cada governo. 

O conceito antiquado de direção honorifica da instituição da saúde, 

oferecida a um bom médico, a um religioso rigoroso ou a um, militar autoritário, foi 

 19



substituídos pela gestão por um especialista em administração, preparado, com 

boas bases teóricas e práticas, com habilitações indispensáveis que exige o 

campo da saúde. 

2.3 QUALIDADE TOTAL E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 
 

“Observa-se nas últimas décadas em vários países uma mobilização de 

programas de qualidade nas organizações hospitalares, com o objetivo de 

incrementar seu gerenciamento e melhorar a eficiência destes serviços”. 

CAMACHO (1998) 

Dentro deste contexto desenvolve-se no Brasil, já algum ano, 

instrumentos oficial de avaliação da performance das organizações hospitalares 

do Sistema Único de Saúde (SUS), utilizando-se um conjunto de critérios que os 

hospitais devem preencher, a partir de padrões preestabelecidos, tendo por base 

as aplicações de conceitos e técnicas da qualidade total. NETO (2000). 

Segundo Gurgel (2002), atualmente a adoção dos programas de 

qualidade no setor de saúde está fortemente relacionada ao crescimento dos 

custos da assistência hospitalar, quando comparados ao gasto total em saúde. 

Nos últimos anos agenda mundial de reforma do setor saúde adota um conjunto 

de ações com o objetivo de reduzir os custos da assistência a saúde dentro de 

uma política de atenção administrada. Nesse sentido os governos de vários países 

estimularam, dentre outras medidas, a concorrência entre os hospitais; passaram 

a limitar o pagamento total das faturas, a encorajar um melhor gerenciamento das 

organizações de saúde através de programas de qualidade, a diminuir 

procedimentos e acesso a subgrupos populacionais mais susceptíveis, e, por fim a 

desviar alguns custos para os usuários.  

Para Campos (1998), existe nas organizações hospitalares algumas 

especialidades de natureza econômica e organizacional, que podem se colocar 

como possíveis obstáculos à introdução de um programa de qualidade.  

Para Sashkin & Kiser (1994), “introduzir um gerenciamento de qualidade 

total na empresa significa agir para medir, controlar e reduzir a variabilidade”. Isto 

seria feito através do uso de ferramentas desenvolvidas pelos estudiosos da 
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qualidade e/ou pela própria empresa, com o objetivo último de oferecer o máximo 

de qualidade para o cliente. Enfatizam, porém que isso só é possível com uma 

criação de uma cultura, um padrão de valores e crenças compartilhadas que deve 

ser enxerido dentro da empresa. 

“A cultura sustenta o objetivo da qualidade para o 

cliente e estimula o compromisso de todos os 

membros da organização com este fim”. SASHKIN & 

KISER (1994). 

 

Segundo Santos (2002), para conduzir e operar com sucesso qualquer 

organização seja ela pública ou privada, é necessário criar um sistema de gestão 

de forma a dirigi-la e controlá-la de maneira transparente sistemática e 

abrangente. Isso resulta na implementação e manutenção de ações concebidas 

para melhorar continuamente seu desempenho, levando em consideração as 

necessidades das partes interessadas. 

Ainda Santos nos afirma que estas mudanças exigem das organizações o 

desenvolvimento e a implementação de sistemas ou programas com foco no 

negócio, na produtividade ou na qualidade. 

Quando o fator qualidade está em nível crítico ou uma melhoria contínua 

dos processos é desejada, uma mudança com foco na qualidade, é a mais 

indicada.  

Depois de escolhido o foco, torna-se necessário escolher a melhor 

estratégia para a ação. 

A figura abaixo mostra seis estratégias que podem ser adotadas para 

desenvolver as mudanças na organização: 
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Figura 1: Estratégias para a qualidade 

             Fonte: GESTHOS Modulo IX, 2002, p. 76. 

 

 

As estratégias incluem o desenvolvimento de programas de melhoria da 

qualidade, sistemas de gestão da qualidade ou sistemas de gestão pela qualidade 

ou sistemas de gestão pela qualidade conforme o estágio em que se encontre. 

SANTOS (2002). 

Segundo o autor, cada unidade de Saúde deverá adotar a estratégia em 

função de suas características e do ambiente em que está inserida. 

Na saúde, ao adotarmos ações estratégicas que visam a melhoria da 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos, necessitamos: 

 Construir equipes multiprofissionais, com conhecimento dos processos 

envolvidos; 

 Capacitar as equipes e treiná-las no uso das ferramentas para a solução de 

problemas; 

 Construir um sistema de gestão que permita acompanhar, controlar, medir e 

monitorar todos os esforços de qualidade empreendidos. 

De acordo com o autor, as organizações, que não dispõem de sistema de 

gestão e de controle da qualidade de seus processos, não almejam, inicialmente, 
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pular diretamente para o maior grau de excelência. Normalmente cumprem um 

programa de evolução por estágios, como representados na figura que se segue: 

 

 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 

Foco - Dar início 

-Verificação dos 

problemas 

 

- Melhoria contínua 

- Realização das 

estratégias 

Competências 

Básicas 

-Trabalho em equipe 

-Atendimento 

-Equipes multifuncionais -Planejamento 

Estratégico 

-Negociação 

Ações - Ouvir clientes 

-Tratar reclamações 

- Eliminar Filas e atrasos 

- Eliminar re-trabalho. 

- Eliminar desperdício 

- Pesquisas com cliente 

- Agilizar processos 

- Descentralizar 

- Normalizar 

- Inovar serviços 

- Firmar parcerias 

estratégicas 

Indicadores 

 

 

-Reclamações dos 

clientes 

-Tempo 

- Custos 

 

- Satisfação do cliente 

- Desempenho de 

processos 

-Acompanhamento de 

projetos 

 

-Desempenho da 

organização 

-Indicadores 

integrados 

                              

                      

 

 

Figura 2: Estágios para excelência 
            Fonte: GESTHOS Modulo IV (2002, p. 77). 

 

Para o autor, as organizações implementam melhorias em alguns 

processos com o objetivo de solucionar problemas de forma não integrada, 

Programa de 
Melhoria da 
Qualidade 

Sistema de Sistema de 
Gestão da 
Qualidade

Gestão pela 
Qualidade 
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utilizando ferramentas e metodologias (exemplo: MAMP – Método de Análise 

Melhoria de Processo, Programa 5S, etc...). 

Num segundo estágio, as organizações passam a gerir a qualidade em 

todas as áreas, de uma maneira global, através da implementação de um sistema 

de garantia da qualidade, com base, por exemplo, na ISO 9000. 

A próxima etapa, em busca da excelência, envolve o desenvolvimento de 

um sistema de gestão de toda a organização baseado na qualidade, que inclui o 

monitoramento da gestão através de indicadores de qualidade. 

Finalmente, alcançando competência suficiente para gerir suas operações 

em busca de resultados, podendo pleitear premiações por qualidade. 

 

 

2.3.1 PROCESSOS ORGANIZACIONAIS (FLUXO DE PROCESSOS) 
 

Segundo Santos (2002), o foco central de toda a atenção e motivação 

para o desenvolvimento de processos organizacionais, são o cliente: oferecer-lhe 

melhor serviço, a um custo adequado e com presteza, deverá ser o principal 

objetivo. 

Um modelo que representa os aspectos envolvidos com a prestação de 

serviços de saúde é mostrado na figura a seguir: 
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Figura 3: Desenvolvimento dos Processos Organizacionais 
Fonte: GESTHOS Módulo IV (2002, p. 12). 

 

Neste modelo, aparecem: o cliente, que chega com suas expectativas e 

requisitos e sai com certo grau da satisfação e os processos que a unidade de 

saúde desenvolve para prestar-lhe serviços. 

Segundo o autor, o desenvolvimento organizacional apóia-se fortemente 

na gestão dos processos organizacionais. 

“As organizações são constituídas por uma complexa combinação de recursos 

(capital humano, capital intelectual, instalações, equipamentos, sistemas 

informatizados, etc...), interdependentes e inter-relacionados, que devem 

perseguir os mesmos objetivos e cujos desempenhos podem afetar positivo ou 

negativamente a organização em seu conjunto”. (CRITÉRIOS DE 

EXCELÊNCIA PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE, 2003). 

 

Conforme o autor, todo o funcionamento de uma organização – ou de 

uma substituição dela – baseia-se num conjunto estruturado de unidades 

chamadas processos. Podendo ser visto como uma cadeia de ações e decisões 

que produz determinado resultado, podendo ser uma informação, alguma coisa 

concreta, um serviço, etc. 
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Alguns processos são simples, outros são complexos, por sua intrínseca 

natureza ou por se constituírem internamente por outros processos menores. 

De acordo com o autor, alguns processos são muito importantes, por 

serem críticos em relação à missão da organização, ou seja, de grande relevância 

para seu funcionamento, enquanto outros, estando menos diretamente ligados 

àquela missão, parecem pouco significativos. Ainda assim eles podem ser vitais 

para o funcionamento global da organização. 

A figura a seguir identifica processo, seus atores e a seqüência produtiva, 

também denominada cadeia cliente X fornecedor. 

 

 

Figura 4: Processo, seus atores e a cadeia: cliente x fornecedor 
Fonte: GESTHOS Modulo IV (2002, p. 13). 
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Ainda Santos (2002), denomina genericamente como fornecedores, que 

fornecem as entradas para o processo: clientes, que recebem os resultados 

(saídas), executores, que executam as atividades necessárias à produção: e 

gatilho é o que dispara a execução do processo, são as necessidades, demandas 

ou ações do cliente. 

Conforme o autor, todo gestor depara-se com uma infinidade de 

problemas que exigem sua atenção e dificultam a priorização e abordagem de 

modo sistemático. É preciso estabelecer um método e cumprir fielmente suas 

etapas, evitando desviar-se e perder-se entre as solicitações concorrentes. 

O método sugerido pelo autor é o de Análise e Melhoria de Processo 

(AMP), que aborda de forma ordenada, todas as etapas necessárias ao processo 

de mudança organizacional: diagnóstico e análise do ambiente, determinação dos 

processos críticos, escolha do processo a ser trabalhado e aplicação da 

metodologia para análise e melhoria de processos. Este método, composto por 

quatro macroetapas e esquematizado na figura, permite decompor a unidade de 

saúde num conjunto de processos e determinar aqueles que são mais críticos 

para melhorar a qualidade, a produtividade e atender a demanda. 

O autor segue afirmando que ele ajuda no estabelecimento de uma 

escala de prioridades para a abordagem dos problemas, alocando os recursos na 

solução daqueles mais presentes. Uma vez escolhido o processo que será 

trabalho, a Metodologia de Análise e Melhoria de Processos (MAMP) sugere 

técnicas e instrumentos que propiciarão máxima eficiência na sua remodelação, 

visando à resolução dos problemas identificados. 

 

 27



 
Figura 5: Diagnóstico para o desenvolvimento de processos 

organizacionais 
Fonte: GESTHOS Modulo IV (2002, p. 15). 

 

2.3.2 ESCOLHA DO PROCESSO A SER TRABALHADO X 
METODOLOGIA PARA A ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS 
 

 

Santos (2002), diz que uma vez identificados os processos críticos, 

precisa-se selecionar o que será trabalhado. Observando alguns aspectos: definir 

bem o processo e não muito grande: o processo contemplar um problema notável 

e visível na organização, facilitando a implementação de melhorias em outros 

processos; ter apoio da direção; trazer benefício para o cliente; conhecer os 

benefícios que podem ser trazidos para o cliente; conhecer os benefícios para a 

organização e os meios adequados para avaliar os resultados alcançados; os 

recursos e insumos necessários à melhoria só dependem da própria unidade, 

porque dependências externas aumentam os riscos de falhas devido às causas 

fora do controle de quem está implementando o projeto. 

Segundo o autor, ao delimitar e escolher o processo a ser trabalhado, 

deve-se aplicar uma metodologia. A escolha da metodologia a ser aplicada é 

importante para conduzir todo estabelecido, testado e confiável, apoiado por 

instrumentos eficazes, que possibilitará alcançar os objetivos previamente 
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definidos. Um dos métodos é o ciclo PDCA. Que é baseado numa proposta 

elaborado por Shewhart e popularizado por Deming, que tem como objetivos: 

 Definir o processo; 

 Medir o processo; 

 Estabilizar o processo (eliminar as causas especiais de variação); 

 Controlar o processo (reduzir as causas comuns de variação) e; 

 Melhorar continuamente o processo. 

 

 
Figura 6: Ciclo PDCA 
Fonte: GESTHOS Modulo IV (2002, p. 21). 

 

O ciclo PDCA representado na figura acima e possui quatro quadrantes 

que englobam cada uma das principais atividades: 

 PLAN – Planejamento da melhoria ou implementação da solução do 

problema; 

 DO – Execução das mudanças planejadas; 

 CHECK – Verificação dos resultados obtidos; 

 ACT – Atuação corretiva. 
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2.3.3 CONHECENDO E AVALIANDO UM PROCESSO EXISTENTE 
(5WIH E FLUXOGRAMAS) 
 

Segundo Santos (2002), existem vários instrumentos que podem ser 

utilizados de formas isoladas em conjunto, para se “Conhecer melhor um 

processo”. O 5WIH e o Fluxograma são dois instrumentos que se complementam. 

O 5WIH ajuda a encadear seu raciocínio para o levantamento das informações 

necessárias e o fluxograma permite organizar logicamente estas informações e 

sistematiza-las de maneira a ordenar e dar uma visão prática de todas as 

atividades desenvolvidas pelo processo. 

O autor analisa que o 5WIH é uma técnica que ajuda a fazer indagações 

com relação às entradas ou insumos do processo, aos procedimentos internos 

nele executados e às saídas ou resultados. 

A tabela abaixo descreve e levanta as informações necessárias para 

conhecer e avaliar um processo. 
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Tabela 1: Informações para avaliação de processos 
Fonte: GESTHOS Modulo IV (2002, p. 23). 

 

 

O fluxograma também é largamente utilizado para obter conhecimento 

sobre o processo, principalmente quanto ao seu funcionamento interno, à 

organização e seqüencialmente das atividades da transformação das entradas e 

saídas. “Um fluxograma vale mais do que mil procedimentos”. 

“A elaboração de fluxogramas, também chamadas de diagramação lógica 

ou de Fluxo, é uma ferramenta inestimável para se entender o funcionamento 
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interno e os relacionamentos entre os processos empresariais”. UFSC (2003), 

Gestão por Processos. 

“Defini-se um fluxograma como um método para descrever graficamente 

um processo existente, ou um novo processo proposto, usando símbolos simples, 

linhas e palavras de forma a apresentar graficamente as atividades e a seqüência 

do processo”. UFSC (2003), Gestão por Processos. 

Para Santos (2002), um Fluxograma auxilia fundamentalmente a: 

 Compreender a dinâmica do processo por completo; 

 Acompanhar o fluxo das ações e informações; 

 Visualizar a procedência e seqüência das ações; 

 Explicitar os pontos em que é necessária a tomada de decisão; 

 Identificar os estágios críticos; 

 Localizar áreas de problemas; 

 Mostrar as relações entre diferentes atividades que não agregam 

valor e identificar oportunidades de melhora. 

O autor afirma ainda que um fluxograma é ótimo orientador para análise 

de um processo, podendo-se investigar gargalos, rotina mal definida, inutilidades 

da atividade, etc...; Analisar se os pontos de decisão/alternativas estão 

acrescentando complexidade desnecessária ou se podem ser eliminados; 

observar se os ciclos de repetição podem ser eliminados; observar se os ciclos de 

repetição podem ser encurtados ou eliminados e analisar se cada seqüência ou 

transição adiciona valor no processo como um todo. 

Abaixo, será apresentados o modelo de Fluxograma, com sua simbologia 

e a maneira correta de utilizá-las: 
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Figura 7: Modelo de Fluxograma – Simbologia 

  Fonte: GESTHOS Modulo IV (2002, p. 21). 

 

2.4 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) 
 
 Vários autores apontam características básicas do processo de educação à 

distância que, apesar da falta de homogeneidade, permitem uma formulação mais 

clara do conceito: 

 

• MOORE (1996) define EAD como a comunicação entre alunos e 

professores mediada por documentos impressos ou por alguma forma 

tecnológica; 

 

• SARRAMONA (1986) define a EAD como um processo que exige todas as 

condições inerentes a qualquer sistema educacional, a saber: 

planejamento, orientação do processo e avaliação; 

 

• ARETIO (1990) destaca que a EAD é um sistema tecnológico e de 

comunicação de massa bidirecional, que substitui a integração pessoal 

entre professor e aluno em sala aula, como meio preferencial de ensino, 
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pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo 

apoio de uma organização tutorial que propiciam a aprendizagem autônoma 

do aluno; 

 

• NUNES (1993) argumenta que não basta um processo comunicativo de 

mão-dupla. Deve ser organizado um processo sistematizado, bem definido 

e continuado. 

 

 Segundo Keegan (1996), os elementos centrais dos conceitos de EAD são: 

 

(1) separação física entre professor e aluno, que distingue o EAD do ensino 

presencial; 

(2) influência da organização educacional (planejamento, sistematização, plano, 

projeto e organização rígida), que a diferencia da educação individual; 

(3) uso de meios técnicos de comunicação, usualmente impressos, para unir o 

professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos; 

(4) comunicação de mão-dupla, onde o estudante pode beneficiar-se da iniciativa 

no diálogo; 

(5) possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de 

socialização; e 

(6) participação de uma forma industrializada de educação, potencialmente 

revolucionária. 

 

 O Decreto n. 2494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta os cursos 

à distância, conceitua este tipo de ensino da seguinte forma: “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”. 

 Este tipo de educação/aprendizado transforma a relação tradicional na sala 

de aula. O conceito de autoridade do professor e seu domínio sobre o processo de 
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ensino se transformam em compartilhamento do aprendizado. Surge uma nova 

interface entre alunos e professores, mediada pelas tecnologias computacionais, 

como a Internet (MAIA e MEIRELLES, 2004). 

 Neste novo modelo de educação os instrutores desempenham mais o papel 

de facilitadores do que de especialistas, pois os cursos serão menos estruturados 

e mais personalizados, cabendo aos próprios alunos cuidar de sua instrução. 

Estes conceitos reforçam a idéia de que os alunos aprenderão por fazer e não por 

memorização. 

 Diversas características-chave definem EAD, segundo representantes da 

PUC-RJ (2002), tais como: 

 

• a “separação” do professor e do aprendiz durante a maior parte do 

processo educacional; 

• uso de meios educacionais para unir o professor e o estudante e distribuir o 

conteúdo do curso; 

• a provisão de comunicação em dois sentidos: entre o professor, tutor ou 

instituição, e o aprendiz; 

• a separação do professor e do estudante no espaço e/ou no tempo; 

• controle da iniciativa de aprendizagem pelo estudante, ao invés do 

professor; 

• com a velocidade das mudanças tecnológicas, o sistema educacional é 

desafiado a ampliar oportunidades sem aumentar os orçamentos. Muitas 

instituições educacionais estão respondendo a este desafio desenvolvendo 

programas de EAD”. (PUC-RJ, 2002, p.1) 

 

 Basicamente, a EAD ocorre quando professor e estudante(s) são 

separados pela distância física, e a tecnologia, como a de voz, vídeo, dados e 

impressos, é usada como ponte entre os dois. Os programas de EAD podem 

(UFLA, 2003): 
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• viabilizar uma segunda chance a pessoas que, já possuindo alguma 

formação superior, querem estudar em uma faculdade; 

• proporcionar uma boa oportunidade àqueles que estejam em desvantagem 

por limitação de tempo, distância ou incapacidade física; 

• permitir uma atualização de conhecimento aos trabalhadores em seus 

próprios locais de trabalho ou em casa”. (UFLA, 2003, p.1). 

 

 O conceito de educação e também o de ensino, evoluíram a partir de 

questionamentos e pesquisas. Autores como Libâneo (1994), Vasconcellos (1995) 

e Demo (1997), relatam as principais características das teorias da educação, que 

têm como objetivo a aprendizagem e que vão evoluindo e se organizando. Estas 

teorias continuaram e continuam a evoluir e, na atualidade, há uma maior ênfase 

aos processos educacionais envolvidos na construção do conhecimento em sala 

de aula. Este processo, na opinião de Vasconcellos (1995), compreende qualquer 

espaço físico onde haja interação direta entre professor e aluno, passando pela 

prática, seleção de conteúdos, posições políticas e ideológicas, transmitindo e 

recebendo “afetos e valores”. 

 De acordo com Evans (2002), todo processo educacional diz respeito à 

tecnologia. Nesse sentido, a EAD tem se desenvolvido paralelamente, juntamente 

com as tecnologias de comunicação, utilizando meios como o correio, rádio, 

televisão, telefone e, agora, as novas tecnologias, chamadas de tecnologias de 

informação e comunicação (TICs). Segundo Evans (2002),  

 

“[…] a palavra tecnologia significa mais do que mero hardware ou ferramenta. 

Tecnologia significa a lógica, compreensão ou ciência do uso de ferramentas 

particulares, portanto, sons, por exemplo, são as ferramentas da linguagem (a 

tecnologia: a lógica, compreensão ou ciência dos sons para construir palavras e 

significados). Portanto, as tecnologias educacionais, são as maneiras as quais nós 

entendemos como usar ferramentas particulares, como a impressa, as salas de 

aula, os retroprojetores, os computadores, para propósitos educacionais”. 

(EVANS, 2002, p.7). 
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 A pedagogia moderna afirma que se deve estimular o aluno a buscar as 

soluções de seus questionamentos em grupo, por meio de diálogo entre alunos e 

professores e não mais através da memorização pura e inerte (FIORENTINI, 

2002). 

 “É neste contexto que a informática está entrando na educação pela 

necessidade de se transpor as fronteiras da educação tradicional” (BAMPI Fº et al, 

2000, p.3). Frente a todas as mudanças pedagógicas que as escolas estão se 

deparando, todos estão tendo uma oportunidade de renovação, uma nova opção 

na forma de trabalhar os conteúdos programáticos, propiciando aos alunos 

eficiência na construção do conhecimento, convertendo a aula num espaço de 

interação, de troca de resultados, adaptando os dados à realidade do educando, 

substituindo a utilização única da linguagem como instrumento pedagógico, 

oferecendo uma vasta opção de novas tecnologias que podem ser aplicadas por 

professores e alunos no processo educacional (BIANCONI, 2003). 

 Já não se discute mais se as escolas devem ou não utilizar computadores, 

pois esta já é uma realidade na prática educacional. De acordo com Bianconi 

(2003, p.1), “a questão atual é: como utilizar estas novas tecnologias de forma 

mais proveitosa e educativa possível?”. 

 A tecnologia deve ser utilizada como um catalisador de uma mudança do 

paradigma educacional. 

 Um paradigma que promove a aprendizagem ao invés do ensino, que 

coloca o controle do processo de aprendizagem nas mãos do aprendiz e; que 

auxilia o professor a entender que a educação não é somente a transferência de 

conhecimento, mas um processo de construção do conhecimento pelo aluno, 

como produto do seu próprio engajamento intelectual ou do aluno como um todo 

(NEITZEL, 2001). 

 Uma grande variedade de terminologias é utilizada quando se trata da área 

chamada Aprendizagem Independente. A figura 8 apresenta um resumo das 

maneiras comuns para dar suporte ao estudo independe. 
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Figura 8: As maneiras comuns para dar suporte ao estudo independe 
Fonte: MAIER & WARREN (2000) 

 

2.4.1 UMA REVOLUÇÃO NO APRENDIZADO  
 

 Em “Ensinando na Era da Informação”, Coutinho (2000, p.1), cita que “o 

computador pessoal colocou um poder inimaginável nas mãos dos aprendizes 

individuais. Ele pode permitir que as pessoas trabalhem de suas próprias 

maneiras, em velocidades variadas”. O mercado de ensino em administração, 

como o mercado de muitos negócios, está mudando rapidamente. Os fatores que 

estão levando a essas mudanças incluem (MAIA & MEIRELLES, 2004): 

 

• a reestruturação dos negócios e de organizações do setor público, assim 

como a 

inexistência de trabalhos/cargos vitalícios; 

• a imediação de treinamento exige dos profissionais a necessidade de 

apresentar 

soluções "just-in-time”, a qualquer hora e em qualquer lugar; 

 38



• ênfase na competência dos profissionais como forma de otimizar 

resultados; 

• pressões por parte das chefias no orçamento de treinamento para uma 

ênfase maior no valor do dinheiro, aumento a sofisticação do comprador na 

alocação orçamental; 

• maior foco em indivíduos que administram seu próprio desenvolvimento 

pessoal, em substituição aos profissionais administrados por outro alguém 

em sede corporativa; 

• maior importância ao curriculum vitae do profissional e testemunho de 

realização; 

• a ascensão de gurus e o desejo dos discípulos de ter acesso as mais 

recentes manias e ferramentas de implementação. 

 

 A utilização das tecnologias de informação no processo de ensino de 

Administração apresenta dois importantes aspectos básicos: o primeiro é o ensino 

das ferramentas de informática para o profissional de administração, já que no 

ambiente profissional eles terão que saber manusear estas ferramentas; e o 

segundo uso é de caráter didático, cuja exploração visa potencializar o 

aprendizado de diferentes disciplinas, além de possibilitar o acesso às mais 

diversas formas de comunicação, seja através de e-mail, Internet, ou 

videoconferências, tornando o ensino mais dinâmico. Mas, “ter computadores na 

escola não garante que o conhecimento dos alunos será ampliado, tudo depende 

da capacitação dos professores” (PELLEGRINI, 2000). 

 

Em Ensaio: a Informática Aplicada à Educação, Vieira (2003) cita que, 

 

“[…] o computador deve ser utilizado como um catalisador de uma mudança do 

paradigma educacional. Um paradigma que promova a aprendizagem ao invés do 

ensino, que coloque no centro do processo o aprendiz, que possibilite ao professor 

refletir sobre sua prática e entender que a aprendizagem não é um processo de 

transferência de conhecimento, mas de construção do conhecimento, que se 
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efetiva através do engajamento intelectual do aprendiz como um todo.” (VIEIRA, 

2003, p.5). 

 

 A educação continua mais preocupada com o conteúdo do que com a forma 

de ensino.Entretanto, a utilização de novos currículos mais flexíveis, de novas 

mídias, ou formas de dar aula, diferente dos atuais, poderá estimular o aluno a se 

comportar de uma nova maneira, tornando-se mais participativo e atuante, não 

passivo como se mostra hoje. 

 Uma das estratégias básicas da EAD pressupõe uma grande ênfase no 

auto-aprendizado e, portanto o interesse do aluno no aprendizado (CASTRO et al, 

2003). O aluno deve ser incentivado a estudar e pesquisar de modo independente, 

em caráter extra-escolar, com o intuito de fortalecer o aprendizado colaborativo, 

dinamizar a comunicação e a troca de informação entre os alunos e, ainda, como 

forma de consolidar a aprendizagem através de atividades individuais ou em 

grupo. 

 Aliás, estas características já deveriam estar presentes nos cursos nos 

moldes tradicionais e ser consideradas quando os destinarem-se a alunos 

regulares de, qualquer que seja o curso, mas só serão bem aproveitadas se aluno 

assim o quiser. A criação de comunidades virtuais de aprendizado pode ser uma 

das grandes vantagens neste novo caminho da educação pois, com a diminuição 

da interação física entre alunos e os professores, elimina-se a necessidade de 

deslocamento, baixa-se os custos e aumenta-se a conveniência e a flexibilidade. 

Além de se ignorarem diferenças de horário e distâncias geográficas, os 

estudantes envolvidos nos grupos virtuais podem ser agrupados conforme 

aptidões e interesses, ao mesmo tempo em que podem usufruir os benefícios da 

heterogeneidade de culturas e experiências, segundo Ives e Javenpaa (1996). 

 Os mesmos autores acima citados prevêem mais orientação do que ensino, 

já que os instrutores desempenharão mais o papel de facilitadores do que de 

especialistas em determinada disciplina ou assunto, pois estes cursos poderão ser 

menos estruturados, menos seqüenciais e mais personalizados, à medida que o 

aluno poderá desenvolvê-lo no seu próprio ritmo, dando o seu seguimento, 
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processo esse que transferirá aos próprios alunos a capacidade de cuidar de sua 

instrução. 

 Hoje em dia o uso de computadores integrado ao ensino não é uma atitude 

pretensiosa, ou uma exclusividade para especialistas ou tecnólogos. Atualmente 

diversos trabalhos com o computador vêm sendo desenvolvidos nas IES. São 

tantos que não se pode pensar sobre o cenário educacional sem a utilização desta 

ferramenta. 

 O computador, no reforço a aprendizagem, possibilita que os alunos atuem 

como promotores do andamento da aula, deixando de ser meros ouvintes. O 

aprendizado compartilhado e participativo é notadamente superior a um 

aprendizado individualizado. O computador aplicado neste contexto permite que 

situações diversas possam ser vivenciadas, como a composição conjunta de 

textos e apresentações, pesquisas em banco de dados acadêmicos, etc. 

 

“O computador apresenta recursos importantes para auxiliar o processo de 

transformação da escola – a criação de ambientes de aprendizagem que 

enfatizam a construção do conhecimento e não a instrução” (VALENTE, 

1993a). 

 

 A mudança dos processos de ensino, no entanto, já é mais complexa e 

difícil de promover, pois se caracteriza basicamente por uma mudança cultural na 

forma de pensar e fazer a escola. 

 Faz-se necessária uma preparação para esta mudança, concentrando 

esforços no “redesenho” didático da escola. 

 Para promover as mudanças, os esforços devem ser direcionados às 

pessoas chaves, que são os professores. Estes devem ser capacitados para a 

promoção das mudanças, tornando-se agentes. 

 De acordo com as metas do PROINFO (2000), o Programa Nacional de 

Informática na Educação, capacitar os professores não significa simplesmente 

promover treinamentos de uso das novas ferramentas de informática, mas sim 

conduzir um processo articulado de mudança da mentalidade perante a educação; 
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uma mudança do currículo e dos conteúdos das disciplinas; além de uma 

mudança dos materiais a serem trabalhados. Os professores e os tutores 

funcionam como uma chave para direcionar os alunos ao aprendizado motivado. 

 

“Ensinar é orientar, estimular, relacionar, mais que informar. Mas só orienta aquele 

que conhece, que tem uma boa base teórica e que sabe comunicar-se. O 

professor vai ter que se atualizar sem parar, vai precisar abrir-se para as 

informações que o aluno vai trazer, aprender com o aluno, interagir com ele”, 

segundo DIMENSTEIN (1998). 

 

 Já, no que se refere à aprendizagem, este é um processo individual que se 

realiza internamente, isto é, corresponde às mudanças que ocorrem nas 

estruturas cognitivas internas. Esse processo, de modo geral, se desenvolve da 

seguinte forma: o sujeito vive em interação com o meio ambiente, do qual recebe 

desafios permanentes. Tais desafios ativam suas estruturas mentais, permitindo-

lhe elaborar esquemas de solução que sejam satisfatórios à sua adaptação ou à 

transformação do meio (SENAC, 2001). 

 Neste ambiente, os professores elaborarão cursos menos baseados no 

conteúdo e os alunos poderão controlar sua própria educação, aprendendo o que 

for mais apropriado para suas necessidades. O professor será um facilitador do 

aprendizado (SABBATINI, 2000). A colaboração também será de fundamental 

importância, pois os professores e alunos poderão ter facilidade em compartilhar 

materiais, como artigos, livros, revistas e papers; além de trazer benefícios 

advindos da heterogeneidade de culturas e experiências. 

 O Papel do Professor – “As tecnologias não substituem o professor, mas 

podem modificar algumas das suas funções”; (MORAN,1998). A tarefa de passar 

informações pode ser deixada aos bancos de dados, livros, CD-ROMs e vídeos. O 

professor se transforma no estimulador da curiosidade do aluno em querer 

aprender mais, conhecer, pesquisar, buscar a informação mais relevante. Num 

segundo momento, coordenador do processo de apresentação dos resultados. 
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 Depois, questiona alguns dos dados apresentados, contextualiza os 

resultados e os adapta à realidade dos alunos. 

 Conforme Moran (1998): "o papel do professor não é o de somente coletar 

informação, mas de trabalhá-la de escolhê-la, confrontando visões, metodologias 

e resultados.” [...] o professor não é o "informador", mas o coordenador do 

processo de ensino/aprendizagem. Estimula, acompanha a pesquisa, debate os 

resultados”. 

 O Papel do Aluno - “O aluno deixa de ser o receptor de informações para 

tornar-se o responsável pela aquisição de seu conhecimento,usando o 

computador para buscar, selecionar e inter-relacionar informações significativas na 

exploração, reflexão,representação e depuração de suas próprias idéias segundo 

seu estilo de pensamento,” (ALMEIDA, 1999). 

  As habilidades dos alunos poderão ser testadas pela apresentação de 

projetos. A avaliação poderá ser feita mediante utilização das mídias disponíveis 

no curso, como a videoconferência, a Internet ou as demais mídias tradicionais, 

seguindo critérios estabelecidos pelos professores responsáveis por cada uma 

das disciplinas (WEB SCHOOL, 2000). 

 

2.4.2 ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

 Como em todos os tipos de educação, os vários modelos de educação a 

distância são construídos ao redor dos componentes centrais do processo 

instrutivo, segundo Theóphilo (2001): apresentação de conteúdo; interação e 

formas de acesso com a universidade, com os demais alunos e com os recursos; 

aplicação prática e; avaliação. Cada modelo de educação a distância utiliza e 

combina tecnologias de várias maneiras para atender a alguns ou a todos estes 

componentes. 

 Os vários modelos de educação a distância não só diferem nos tipos de 

tecnologias que são usadas, mas também na forma de controle do aprendizado e 

o local de instrução. Em alguns modelos, os docentes e a instituição têm um 

controle primário, como é o caso de um ambiente de sala de aula tradicional. Em 
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outros, o controle é “deixado” com o estudante. A análise de diversos modelos 

pedagógicos dos cursos EAD é apresentada a seguir para estimular a análise dos 

profissionais envolvidos com a EAD e, que de alguma forma, estejam enfrentando 

dificuldades em escolher uma metodologia que possa melhor atender aos 

estudantes que não podem ou optam por não vir para o campus da universidade. 

 

2.4.3 MODELOS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

 Segundo Niskier (1999), existem diferentes maneiras de conceber a 

educação a distância (EAD) e, dependendo da abordagem utilizada, ela pode ou 

não contribuir para o processo de construção de conhecimento. A abordagem 

conhecida como “broadcast” usa os meios tecnológicos para passar informação 

aos aprendizes. No outro extremo desse espectro de possibilidades está o suporte 

ao processo de construção de conhecimento via telemática, que temos 

denominado de “estar junto virtual”. Uma abordagem intermediária é a 

implementação da “escola virtual”, que nada mais é do que o uso das tecnologias 

de telemática para criar a versão virtual da escola tradicional. 

 O modelo proposto por Moore (1996), contempla diversas variáveis 

concernentes a infra-estrutura dos cursos a distância, a saber: âmbito pedagógico, 

desenho do curso, apresentação, formas de interação e ambiente de 

aprendizagem, conforme apresentado a seguir na Figura 9. 
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Figura 9: Modelo de Sistema para Educação a Distância 
Fonte: MOORE (1996) 

 

 Quanto ao ambiente de aprendizagem, observa-se o quanto ele é 

diversificado, com uma forte tendência a valorizar o local de trabalho. 

 Uma representação gráfica das estruturas didática e administrativa das 

universidades de educação à distância, como a Open University, é fornecida na 

figura 10. 
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Figura 10: Modelo das “Universidades de Educação a Distância” 
Fonte: KEEGAN, D. (1996) 

 

2.4.4 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE EAD 
 

 Existem duas categorias de sistema de distribuição de EAD: a síncrona e a 

assíncrona. 

 Segundo dados e informações disponibilizadas pela Coordenação Central 

de Educação a Distância da PUC-RJ (2002), a modalidade assíncrona é mais 

flexível do que a síncrona. A comunicação assíncrona não requer participação 

simultânea. Desta forma, os alunos não precisam se encontrar ao mesmo tempo. 

Ao invés disso, eles podem escolher seu próprio ritmo para a aprendizagem e 

obter os conteúdos de acordo com a sua programação. Esta comunicação pode 

ser feita através de correio eletrônico, de listas de discussão, apresentação de 

vídeos, cursos de correspondência e cursos baseados na Web.  As vantagens 

da comunicação assíncrona incluem a escolha do estudante tanto quanto ao lugar 

quanto ao tempo. Uma desvantagem é o uso excessivo da linguagem escrita. 
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 A comunicação síncrona requer a participação simultânea de todos os 

envolvidos, isto é, alunos e professores; e tem a vantagem de ser uma interação 

"em tempo real". Esta interação pode ser realizada através de TV interativa, 

teleconferência, vídeo-conferência e/ou via chat. 

 Após apresentar as modalidades de comunicação, cabe expor as opções 

tecnológicas disponíveis para o educador à distância, de acordo com o artigo 

Sistemas de Distribuição de Ensino a Distância, publicado pela PUC-RJ (2002): 

 

a) Voz - as ferramentas áudio-educacionais incluem as tecnologias interativas do 

telefone 

e de teleconferência (de sentido único). As ferramentas-áudio passivas incluem 

CD-ROM e 

rádio. 

b) Vídeo - as ferramentas de vídeo incluem imagens imóveis e imagens ativas em 

temporeal, combinadas com teleconferência. 

c) Dados - os computadores emitem e recebem a informação eletronicamente. Por 

esta razão, o termo "dados" é usado para descrever essa categoria abrangente de 

ferramentas 

educacionais. 

d) Impresso - é um elemento fundamental dos programas de EAD, a partir do qual 

todos os 

sistemas de distribuição restantes evoluíram. Os vários formatos de impresso 

incluem livros-texto, guias de estudo, manuais de instrução, ementa do curso e 

estudos de caso. 

 

 Os educadores devem permanecer focados nos resultados de 

aprendizagem e não na tecnologia de distribuição, por mais que a tecnologia 

desempenhe um papel chave na distribuição de EAD. 

  O fator chave em EAD é o foco direcionado para as necessidades 

dos aprendizes e para a definição de conteúdos que atendam a essas 

necessidades (PUC-RJ, 2002). Isto deve ocorrer previamente à seleção do 
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sistema de distribuição. Outro fator chave de sucesso na metodologia de ensino a 

distância, é a utilização sistemática de avaliações do processo, ou seja, a 

utilização de alguns marcos de controle no decorrer do curso, permitindo a 

correção de possíveis desvios, ou deslizes nos processos no decorrer do mesmo. 

 

 Segundo a Universidade de Ohio, na publicação "Distance Education at a 

Glance", essa abordagem resultará em um "mix" ideal de mídias, cada uma a 

serviço de uma finalidade específica. Usando uma abordagem integrada, a tarefa 

do educador e da instituição é selecionar com cuidado as opções tecnológicas 

disponíveis. O objetivo é estabelecer uma mistura de mídias educacionais que 

atendam às necessidades dos aprendizes de maneira eficaz e economicamente 

prudente. 

 

2.4.5 SISTEMAS DE TUTORIA EM EAD 
 

 A tutoria pode ser definida como um conjunto de ações educativas de apoio 

e orientação aos alunos, não apenas de apoio acadêmico, mas também pessoal, 

desenvolvidas em um determinado tempo e espaço, individualmente ou em grupo, 

segundo UDESC (2001). O objetivo da tutoria é ajudar o aluno no decorrer do seu 

aprendizado e fomentar a interação social e a independência na aprendizagem. A 

tutoria já é usada e falada desde a década de 70, tendo progredido para os dias 

atuais nos seus processos comunicacionais, que hoje são muito mais interativos. 

Entre as qualidades essenciais de um tutor pode-se destacar a maturidade 

emocional; a capacidade de liderança; a competência para trabalhar com a 

adversidade; a capacidade de empatia; a cordialidade e a habilidade para ouvir. 

As IES têm dado preferência a tutores com experiência docente, pois estes podem 

atender melhor aos alunos, sendo certo que o aluno melhor atendido evade 

menos. 

 Segundo a publicação Metodologia da Educação a Distância, UDESC 

(2001) os papéis dos professores tutores e dos professores podem ser definidos 

da seguinte maneira: 
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2.4.5.1 O PAPEL DO PROFESSOR TUTOR  
 

 Entre as funções do professor tutor está o papel de atuar como facilitador e 

mediador de aprendizagem, familiarizando o aluno com a metodologia do curso e 

com o material didático. 

 Também deve auxiliar no planejamento do estudo e orientar na resolução 

de dúvidas. Ao professor tutor cabe, ainda, aplicar provas presenciais e avaliar a 

aprendizagem do aluno juntamente com o professor conteudista. 

 

2.4.5.2 O PAPEL DO PROFESSOR CONTEUDISTA 
 

 Este professor é aquele que participa dos processos de produção do 

material didático e pedagógico do curso, como cadernos, apostilas, vídeos, CD-

ROMs, páginas na Internet, entre outros. No ambiente EAD é o professor 

conteudista quem tem o papel de gestor do conhecimento. Cabe a ele e ao tutor 

do curso uma avaliação constante do material utilizado e também da sua possível 

atualização. 

 

2.5 O ENSINO À DISTÂNCIA NA EDUCAÇÃO MÉDICA 
CONTINUADA 
 
 Pela proliferação de escolas e universidades virtuais nos anos recentes, é 

possível afirmar que os investimentos em EaD, de forma geral, e na área médica 

em particular, cresceram muito no Brasil, embora não haja dados precisos a 

respeito. As pressões que impulsionam o desenvolvimento dessa área advêm, por 

um lado, do recente e acelerado desenvolvimento tecnológico e, por outro, da 

velocidade cada vez maior com que o conhecimento científico se torna obsoleto. 

Procurar, entender e utilizar informações técnicas e científicas, agora disponíveis 
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numa escala sem precedentes, é de fundamental importância para todas as áreas 

profissionais, em especial para a Medicina. 

 A EaD é tão antiga quantos os Correios, mas foi com a explosão da internet 

que ela se tornou mais atraente como forma de promover educação profissional 

continuada, uma necessidade emergente a partir da década de 90. No mundo 

todo, a Educação Médica à Distância (EMaD) vem ganhando mais espaço à 

medida que aumentam os programas de garantia de qualidade, re-certificação e 

acreditação. No Brasil o tema é relativamente recente, mas em diversos países da 

Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, programas de EMaD (via internet ou 

não) existem há pelo menos 10 anos. 

 A situação do setor de saúde brasileiro é certamente bem mais complexa 

que a dos países desenvolvidos. Diante das dimensões territoriais de nosso país, 

da concentração de riqueza e conhecimento nas regiões sudeste e sul, das 

iniciativas para melhorar a qualidade do ensino médico e da relação médico-

paciente, a EmaD parece ser um mecanismo que, se bem planejado e bem-

sucedido, poderia ajudar a corrigir ou amenizar algumas destas distorções.  

 Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz6 mostrou que a classe médica 

tem disposição para atualizar e aumentar seus conhecimentos, no entanto, o 

gradiente regional característico do Brasil é um fator limitante. Os dados 

mostraram que 72% dos médicos com curso de especialização estão 

concentrados nas capitais brasileiras, contra 27,8% que residem no interior. A 

EMaD pode atingir profissionais que, por restrições econômicas ou de tempo, não 

podem participar de eventos científicos, congressos nacionais ou internacionais e, 

além disso, pode contribuir para que a excelência de diversos centros de ensino e 

pesquisa possa alcançar regiões distantes do país - provavelmente as que dela 

mais necessitam.  

 Em que pesem as dificuldades de acesso à internet por grande parte da 

população brasileira, a oferta de cursos a distância para médicos é crescente. 

Menos enfatizadas são a demanda real e a eficácia dessa modalidade de ensino. 

Neste artigo procuramos nos ocupar destas últimas duas questões por considerá-

las pouco discutidas no nosso meio. A literatura científica internacional sobre o 
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tema já possui uma boa coleção de exemplos e reflexões sobre os objetivos e 

resultados de programas de EMaD em outros países. Acreditamos que vale a 

pena conhecê-los - guardadas, obviamente, as devidas particularidades de cada 

contexto. Não se trata de uma revisão sistemática, mas de uma primeira 

aproximação ao tema; esperamos que outros possam criticá-la e aperfeiçoá-la.  

 Trataremos os termos "educação médica continuada" (EMC) e "educação 

médica a distância" (EMaD) como sinônimos. Embora o primeiro não 

necessariamente envolva o uso de tecnologias como a internet, a maioria das 

iniciativas da atualidade as usa de forma complementar ou exclusiva. 

 

2.5.1 OBJETIVOS E AVALIAÇÃO 

 

 Da mesma forma que os médicos intervêm na doença para mudar o estado 

de saúde dos pacientes, o objetivo da EMC é intervir nos aspectos da prática 

médica que possam ser melhorados. Para Fox & Bennet, a EMaD é uma tentativa 

sistemática de facilitar mudanças na prática clínica, devendo assim deixar seu 

enfoque meramente instrucional para estar mais voltada à facilitação do 

aprendizado. Para isso é preciso, em primeiro lugar, conhecer as necessidades e 

motivações específicas facilitadoras do aprendizado. Essa mudança de paradigma 

pode também, segundo os autores, dar a oportunidade para refletir criticamente e 

experimentar as inovações da Medicina antes de adotá-las na prática clínica.  

 Nesta mesma linha, Cantillon & Jones declaram que o objetivo principal da 

EMC deve ser o aperfeiçoamento da prática clínica. Em outras palavras, deve ser 

usada como uma estratégia de intervenção educacional. Eles ressaltam uma 

mudança na base de conhecimento que reflete a incorporação de teorias de 

aprendizado em adultos, que por sua vez reconhecem que é o aprendizado - e 

não o ensino - que é capaz de transformar a prática profissional. Para tanto, as 

estratégias de intervenção educacional devem estar fortemente direcionadas ao 

trabalho cotidiano dos profissionais. Em excelente revisão sistemática sobre o 

tema, estes autores relatam um grande número de intervenções educacionais que 
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melhoraram não só o desempenho dos médicos, mas também os desfechos 

clínicos. Um exemplo é um estudo sueco no qual fica evidente o aspecto 

"continuado" da EMaD. Através de múltiplas estratégias de ensino e comunicação 

(entre elas a internet) para melhorar o atendimento médico de pacientes com 

depressão em uma pequena cidade sueca, os resultados foram tão positivos que 

promoveram redução na taxa de suicídio. No entanto, nova avaliação feita três 

anos depois mostrou deterioração do desempenho médico e retorno da taxa de 

suicídio aos níveis anteriores à intervenção - o autor salienta a importância do 

reforço no aprendizado. Dos 69 estudos incluídos na revisão sistemática de 

Cantillon & Jones, apenas quatro realizaram reavaliações depois de, no máximo, 

três meses. Com esses resultados, os autores mostram que o aspecto continuado 

da intervenção educacional não se deve aplicar apenas à continuidade de oferta 

de programas educacionais, mas também a um planejamento em longo prazo de 

reforço e avaliação dos efeitos de cada programa.  

 Diversos outros estudos sobre a eficiência da EMaD foram publicados nos 

últimos anos. Hutchinson propõe que, assim como na pesquisa clínica, o 

embasamento em evidências científicas é essencial para a avaliação educacional 

e sugere o termo educação médica baseada em evidências para a construção de 

um novo paradigma na EMC. A autora aponta para a complexidade dos fatores 

que podem influenciar a eficiência de tais intervenções (por exemplo, experiência 

prévia e motivação) e para uma hierarquia de níveis de avaliação, na qual a 

complexidade da mudança de comportamento aumenta conforme a avaliação 

ascende à hierarquia (Figura 11).  

  

 52



 
Figura 11: Hierarquia de Kirkpatrick 
Fonte: Hutchinson, L. (1999). 

  

 Campbell & Johnson analisaram a combinação de diferentes tipos de mídia, 

sobretudo o poder do computador e a incorporação de tecnologias de 

comunicação em intervenções a distância. Seus resultados mostraram que 

inovações como a internet e CD-ROM podem fornecer condições de acesso e 

interatividade relevantes e de baixo custo. No entanto, alertam que a falta de 

objetivos bem definidos pode fazer da EMaD apenas uma estratégia de massa 

que pode resultar em baixo aproveitamento de grandes coleções de versões 

eletrônicas de material didático - em outras palavras, uma interessante mudança 

nos "meios", mas sem grandes alterações nos "métodos".  

 Apesar da existência de bons estudos e reflexões críticas sobre o assunto, 

a maior parte das publicações nessa área carece de metodologias adequadas ou 

apresenta lacunas conceituais. Segundo Cantillon & Jones, o principal problema 

desses estudos é a ausência de avaliações objetivas. As conseqüências são 

resultados genéricos e exageradamente otimistas. Para eles, os responsáveis por 

programas educacionais costumam gastar seus limitados recursos mais para 

desenvolver e executar inovações educacionais do que para avaliá-las. Além 

disso, estudos de avaliação educacional raramente são publicados porque, em 

geral, são rejeitados por não serem suficientemente rigorosos. As pesquisas 

controladas são particularmente difíceis e há problemas para encontrar grupos-

controle apropriados. Contudo, apesar das dificuldades, a avaliação continua 

 53



sendo uma parte importante do ciclo educacional e deve estar incluída em 

qualquer estratégia de EMC. Os mesmos princípios aplicados à Medicina baseada 

em evidências podem ser aproveitados para o desenvolvimento de programas 

educacionais na área médica.  

  

2.5.2 AVALIAÇÃO DA DEMANDA 
 

 Se por um lado o acompanhamento rigoroso dos resultados de um 

programa de EMaD é necessário para sua eficiência, por outro, há que se tomar 

cuidado com as avaliações prévias sobre a demanda, requisito indispensável para 

conduzir e dirigir o processo educacional. Por avaliação de demanda entenda-se a 

forma como se elege os temas mais relevantes que serão foco de uma 

determinada intervenção. Na área de saúde, o leque de assuntos e enfoques é 

inumerável. Muitos esforços e recursos podem ser poupados ou otimizados se a 

proposta de intervenção estiver afinada às necessidades do público-alvo.  

 Cabe ressaltar a problemática relacionada à percepção dos médicos sobre 

suas próprias necessidades educacionais. Tracey observou uma fraca correlação 

entre a auto-avaliação dos conhecimentos de médicos da Nova Zelândia e 

subseqüentes performances em testes objetivos dos mesmos conhecimentos. 

Segundo os autores, os programas educacionais baseados na auto-aprendizagem 

e na contínua melhoria da qualidade são teoricamente bons e um método valioso 

da aprendizagem, mas salientam que, se a avaliação inicial das próprias 

necessidades de aprendizagem for deficiente, todo o sistema será 

fundamentalmente afetado.  

 Resultados semelhantes foram obtidos por Sibley em um estudo controlado 

feito no Canadá. Dada a oportunidade de os médicos escolherem conteúdos 

educacionais, a tendência foi pela escolha de assuntos que eles já dominavam - e 

neste caso, o efeito da intervenção sobre o desempenho clínico não foi diferente 

em relação ao grupo-controle. Já quando os tópicos abordados não estavam entre 

as preferências dos clínicos, o desempenho melhorou significativamente após a 

intervenção, em relação ao grupo-controle. Violato alertou que a auto-avaliação 

 54



dos médicos pode ser usada para avaliação da demanda, mas não 

exclusivamente e sim em combinação com evidências provenientes de outras 

fontes, como sistemas de avaliação por pares, médicos consultores e, inclusive, 

pacientes.  

 Para Tracey duas razões poderiam explicar a dificuldade dos médicos para 

avaliar seu conhecimento. A primeira é a natureza solitária de seu trabalho, que 

lhe dá poucas oportunidades de discussões regulares com seus pares; a segunda 

é a rápida velocidade da produção científica, que torna muito difícil para os 

médicos saber quando seus conhecimentos se tornam desatualizados. Segundo 

estudo metodológico feito por Jansen quanto mais específica é a área de atuação 

do clínico, mais deficiente é sua auto-avaliação.  

  

2.5.3 QUALIDADE E CREDIBILIDADE  
 

 Outro fator crítico para o estabelecimento de um programa de EMC de alta 

qualidade é a confiabilidade técnica dos conteúdos. As dúvidas que pairam em 

relação à privacidade dos usuários na internet parece ser o principal fator 

responsável pela falta de credibilidade. Os usuários se apresentam mais 

temerosos em relação a sites com finalidades comerciais, o que pode ser 

explicado pela falta de normas éticas e leis aplicáveis ao setor e pela incerteza 

sobre quem regula a internet. Este assunto está mais bem documentado em 

relação a sites de saúde voltados aos leigos e, por esta razão alguns 

levantamentos são citados aqui, se supondo que tendências semelhantes podem 

ser encontradas em relação à educação profissional. Uma pesquisa da California 

Healthcare Foundation revelou que, embora a maioria dos sites comerciais de 

saúde declare políticas de responsabilidade e privacidade, estas raramente são 

seguidas. Berland aponta uma série de problemas de qualidade, acessibilidade e 

legibilidade em sua pesquisa que cobriu 25 sites de língua inglesa e espanhola 

nos Estados Unidos. Questões como autoria, validação e sistemas de avaliação 

por pares são essenciais para uma discussão apropriada sobre qualidade e 

fidedignidade de conteúdos educacionais.  
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 Uma possibilidade para evitar distorções na qualidade dos conteúdos 

oferecidos tanto a pacientes quanto a profissionais de saúde é o estabelecimento 

de protocolos que norteiem esse tipo de publicação. Um exemplo são os 

Guidelines for medical and health information on the internet elaborados pela 

American Medical Association (AMA). Trata-se de um documento que estabelece 

regras para criação e submissão (avaliação por pares) de conteúdos para EMaD e 

para leigos, bem como princípios éticos para concessão de apoios e patrocínios 

do setor privado. Dessa forma, a AMA funciona como uma entidade acreditadora 

da qualidade dos conteúdos de saúde na internet naquele país. No Reino Unido 

iniciativas semelhantes são promovidas pelo British Medical Journal em parceria 

com a British Medical Association.  

 Contudo, a mais bem conhecida iniciativa de estabelecer padrões de 

conduta para sites de saúde na internet é a da Health On The Net Foundation 

(HON), uma organização não governamental internacional com sede na Suíça e 

que estabeleceu o HONCode22, o código de conduta mais citado na web quando 

o tema é saúde. Seguindo os princípios do HONCode, o Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) criou a resolução 097/2001 que 

estabelece manual de ética para sites de saúde e medicina na internet. Mas tanto 

o HONCode quanto o manual do Cremesp não se referem a conteúdos de EaD na 

área de saúde nem tampouco a mecanismos de avaliação e certificação periódica 

de todo tipo de conteúdo, seja para leigos, seja para profissionais. Assim, não há 

como assegurar a qualidade do produto final e, logo, a confiança e o respeito dos 

usuários. As entidades reguladoras e representativas da classe médica, como a 

Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina poderiam 

contribuir com a criação de protocolos para a EMaD, à semelhança do que fazem 

com protocolos próprios de cada especialidade médica. 
 

 

 

 

 56



2.6 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZADO 
 

Este capítulo tem como finalidade apresentar uma breve descrição a 

respeito do que é o aprendizado, e o que é o e-learning. Além disso, apresenta-se 

um estudo a respeito dos Ambientes Virtuais de Aprendizado e sobre o MOODLE 

que foi o AVA utilizado para a criação do Portal. 

2.6.1 APRENDIZADO 
 

Segundo definição de Ferreira (2002), aprender é tomar conhecimento 

de algo, retê-lo na memória, graças a estudo, observação, experiência, etc. 

A aprendizagem é o processo de formação contínua de estrutura 

conceitual do indivíduo (PEDROSO, 2002). 

2.6.2 E-LEARNING 
 

E-Learning refere-se à utilização das tecnologias da Internet para 

fornecer um amplo conjunto de soluções que melhoram o conhecimento e o 

desempenho (ROSEMBERG 2002). Sendo assim, o e-learning caracteriza-se 

como o aprendizado por meio da estrutura da Internet. 

2.6.3 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZADO 
 

Em um mundo altamente competitivo, o aprendizado torna-se o grande 

diferencial. Ferramentas que tornam este processo mais ágil assumem um papel 

cada vez mais importante. Sendo assim, os Ambientes Virtuais de Aprendizado 

(AVA) vêm para suprir esta necessidade e segundo JISC (2000) a impressão 

principal é que eles terão um impacto significativo no processo de aprendizagem e 

ensino no futuro. 

Segundo Morgan (2003), os Ambientes Virtuais de Aprendizado (AVA), 

ou Virtual Learning Environment (VLE) estão tendo um grande papel na infra-

estrutura de tecnologia da educação superior na atualidade. O AVA, segundo 
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definição da mesma autora, pode ser definido como um software especificamente 

projetado para instituições de ensino e estudantes utilizarem no ensino e no 

aprendizado. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizado são sistemas que se baseiam na 

utilização de tecnologias para auxiliar os alunos no processo de aprendizagem. 

Eles não mudam a forma como as pessoas aprendem, mas buscam novas 

alternativas de como estas podem ser ensinadas aproveitando seu potencial 

cognitivo e suas habilidades naturais, e principalmente mostrando que a 

responsabilidade de produzir a experiência de aprendizado pode ser dividida 

(PEDROSO, 2002). 

Um AVA dispõe uma estrutura na qual pode-se praticar o e-learning. 

Porem e-learning e AVA não são sinônimos. Morgan (2003) afirma que a utilização 

do AVA não se restringe apenas ao ensino a distância, apesar do mesmo ter sido 

a principal ferramenta para a realização destes cursos nas universidades da 

América do Norte. O AVA é também um sistema de apoio para aulas presenciais, 

como ocorre na University of Wisconsin System em que 80% da utilização do AVA 

assume tal finalidade. 

 

2.6.3.1 PRINCIPAIS AVAS. 
 

No mercado, quatro AVAs parecem se destacar: 

• Moodle: O Moodle é um Ambiente Virtual de Aprendizado de código 

livre.  Desenvolvido em PHP e de fácil instalação. Atualmente a 

UFSC está iniciando a sua utilização. 

• TelEduc: O TelEduc é um ambiente de ensino a distância pelo qual 

se pode realizar cursos através da Internet. Está sendo desenvolvido 

conjuntamente pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação 

(Nied) e pelo Instituto de Computação (IC) da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp). 
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• Blackboard: O Blackboard é uma AVA proprietário e que 

recentemente comprou o AVA WebCT, tornando assim a sua 

participação do mercado ainda mais expressiva 

• Sakai: O Sakai é um AVA de código aberto, grátis e desenvolvido em 

Java. O Sakai suporta o ensino e aprendizado, colaboração em 

grupo e portfolios e colaborações em pesquisa. 

2.6.3.2 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
 

As funcionalidades dos AVAs auxiliam no processo de ensino e 

aprendizagem e, segundo Morgan (2003), as principais delas dizem respeita as 

atividades descritas a seguir: 

• Gerenciar as atividades e os materiais da turma; 

• Organizar e apresentar o conteúdo; 

• Comunicação (síncrona e assíncrona); 

• Avaliação da performance do aluno; 

• Armazenar e disponibilizar as notas. 

Um ambiente de aprendizado virtual propicia controle das atividades 

acadêmicas visto que algumas funções inerentes ao cotidiano das salas de aulas 

são gerenciadas pelo software. É possível, portanto, efetuar a chamada on-line 

dos alunos presentes, agendar trabalhos e avaliações, divulgar o plano de ensino 

da disciplina, divulgar dados de eventos e noticias relevantes à disciplina e outras 

funcionalidades. Além disso, pode-se armazenar e divulgar o material da disciplina 

em questão, servindo como repositório único de todas as disciplinas da 

universidade, tornando a pesquisa mais acessível aos seus alunos. Esta última foi 

apontado por Jenkins, Browne e Walker (JENKINS & BROWNE & WALKER 

2005), como o principal uso do AVA. 

Professores podem prover a seus alunos os documentos utilizados por 

suas aulas e também os conteúdos adicionais, como referências a outras leituras, 
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por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizado. Assim alunos podem estudar o 

conteúdo disposto no AVA, seja à distância ou presencialmente em sala de aula. 

Outro fator importante presente nos AVAs é a possibilidade de 

comunicação entre os seus participantes. Suleman (2003) define esta 

comunicação como síncrona e assíncrona. Comunicação assíncrona é todo tipo 

de mensagem postada para ser lida posteriormente, como por exemplo, fóruns, e-

mails e noticeboards, os quais são informações em que somente certos usuários 

têm acesso a criação. Por exemplo, um professor poderia utilizar um noticeboard 

para comunicar informações administrativas de suas disciplinas, como a data da 

próxima prova, e os demais alunos poderiam somente visualizar tais mensagens, 

diferentemente de um fórum. Por sua vez, comunicação síncrona é a comunicação 

em tempo real, obtida, por exemplo, através de chats ou vídeo-conferências, e que 

permitem conectar pessoas que por questões de distância não poderiam estar na 

sala de aula. 

A comunicação entre os membros do AVA dá suporte para o trabalho 

colaborativo, ou seja, propicia que os integrantes de uma turma acordem questões 

relativas aos seus trabalhos de aula, utilizando-se das funcionalidades de 

comunicação do AVA. Estas funcionalidades quebram as barreiras impostas pela 

distância, pelo tempo e pela timidez. As dificuldades inerentes a distâncias são 

eliminadas uma vez que única limitação para o acesso ao processo de 

aprendizagem é uma conexão a internet. As mensagens assíncronas permitem 

que pessoas troquem mensagens nas suas horas mais convenientes e impedem 

que incompatibilidades nos horários dos integrantes atrapalhem o rendimento do 

trabalho, eliminando assim as barreiras do tempo. E conforme descrito por Nancy 

Chick da Universidade de Wisconsin em Morgan (2003), a utilização do AVA 

encoraja a participação dos alunos tímidos, portanto a timidez torna-se menos 

prejudicial ao aprendizado. A comunicação presente no AVA também dá base 

para o suporte dos professores e monitores para com os alunos. 

Porém, além de possibilitar o controle das atividades acadêmicas, 

garantindo o suporte para a comunicação entre os integrantes, o AVA, conforme 
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descrito por Catley (2004), tem a capacidade de propiciar um maior engajamento 

dos alunos para com as suas disciplinas. Tal qualidade é obtida devido às 

funcionalidades de avaliação, exercício e quizzes on-line. Por serem automáticas, 

tais funcionalidades permitem o retorno imediato, ou seja, é possível saber a 

correção dos exercícios e avaliações on-line em questão de poucos segundos. 

Com isso o aluno obtém um feedback do seu desempenho mais rapidamente, 

induzindo o mesmo a focar nos seus erros e procurar o suporte dos professores, 

seja on-line ou presencialmente na sala de aula, a fim de suprir suas carências o 

mais rápido possível. Nota-se então que tal sistema é diferente do tradicional 

sistema de aprendizado em que, após a realização da prova espera-se, em 

grande parte das vezes, um considerável tempo até obter o resultado das 

mesmas. Por conseqüência, o atraso da busca da correção dos erros por parte 

dos estudantes, resulta em notas baixas e reprovação. Além disso, estas 

funcionalidades são mais econômicas e rápidas, visto que reduzem o custo com 

fotocópias e agilizam a elaboração e correção das mesmas. 

Outro fator motivante é que depois de corrigidas automaticamente as 

avaliações on-line, o cálculo das notas e da média final é automaticamente 

efetuado, assim como a divulgação automática das mesmas. 
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3 O PORTAL 
 

3.1 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS REQUISITOS 
 
  

 O processo de levantamento dos requisitos para o portal foi feito através de 

reuniões individuais com os responsáveis pelos diversos setores do ICSC onde os 

mesmos apontaram suas necessidades. 

 O ICSC é composto pelos setores: Direção, Ambulatório, Centro de 

Estudos, Manutenção, Serviço Social, Medicina Nuclear, Farmácia, Almoxarifado, 

Material Consignado, Hemodinâmica, Recursos Humanos, Contas Médicas, 

Custos e Treinamento. 

 Dentre os requisitos levantados, alguns foram comuns a todos os setores: 

• Informações sobre o determinado setor(funcionários e serviços 

prestados); 

• Fotos mostrando o funcionamento do setor. 

 

Quanto aos requisitos específicos foram observados: 

  

• Direção 

o Informações sobre a Instituição (Histórico, Objetivos, Missão,  

Visão, Princípios, Diagnóstico Institucional); 

o Custo com ferramentas nulo; 

o Estabelecimento do fluxo usuário-instituição. 

 

• Treinamento 

o Comitê de Ética em Pesquisa (agenda, pesquisas aprovadas); 

o Humanização (o que é, agenda, notícias); 

o Ambiente de Aprendizagem Virtual. 
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Após a definição dos requisitos inicia-se a etapa de análise.  

Nesta etapa buscou-se uma maneira de atender todos os requisitos 

levantados de maneira rápida e eficiente. 

Dentre as ferramentas existentes para o desenvolvimento de Portais 

optamos pela ferramenta JOOMLA que possibilita contemplar todos os requisitos 

exceto o AVA. 

Para o AVA, a ferramenta escolhida foi o MOODLE. Uma ferramenta 

extremamente completa para aprendizagem virtual e open-source. 

   
 

3.2 JOOMLA 
 

Assim como outros CMS, o Joomla ajuda a resolver um problema muito 

comum, que é o custo de se criar e manter um web site ou web portal 

razoavelmente complexo, repleto de recursos e conteúdo e que tem que ser 

mantido por várias pessoas com pouco ou nenhum conhecimento técnico. A forma 

tradicional de se produzir um website ou web portal é a de se utilizar uma equipe 

de designers e programadores para construir o site e publicar o conteúdo. Os 

autores e editores de conteúdo ficam na dependência do pessoal técnico para 

conseguir publicar seu material no dia a dia. Acrescentar novos recursos envolve 

bastante tempo e dinheiro. O Joomla e outros CMS foram criados para ajudar a 

aliviar este problema.  

CMS é um acrônimo para Content Management System ou Sistema 

Gerenciador de Conteúdo. Atualmente o emprego mais popular desta sigla se 

refere especificamente ao gerenciamento de conteúdo web. Um CMS serve para 

ajudar você a criar um web site ou um web portal de forma rápida e eficiente. Até 

mais importante, serve para ajudar a publicar e administrar conteúdo web mais 

facilmente, inclusive por pessoas não técnicas - tudo isso à partir de uma “base” já 

pronta.  

Uma grande parte das funções necessárias para fazer funcionar um 

website/portal são comuns e previsíveis, tais como login de usuários, criação, 
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edição e publicação de conteúdo, publicação de banners de propaganda, etc. Em 

um CMS esses recursos já estão pré-programados e prontos para ser utilizados. 

Além disso, o CMS é extensível, através da instalação de módulos e componentes 

que servem para agregar funcionalidades eventualmente não presentes na 

instalação básica (por exemplo, uma galeria de imagens ou fórum de discussão). 

Muitos desses recursos estão disponíveis como componentes para download 

comercial ou gratuito na internet. Caso o usuário precise de uma funcionalidade e 

não encontre nenhum componente disponível na internet, ele mesmo pode 

programar ou contratar alguém para fazer isso, podendo tornar o componente 

disponível para outros usuários comercialmente ou através de licença GNU/GPL . 

Como usuário ou desenvolvedor, ele irá passar a integrar a comunidade Joomla.  

Podemos dizer que um CMS é um framework, “um esqueleto” de 

website/portal pré-programado, com recursos básicos e de manutenção e 

administração já prontamente disponíveis. É algo muito mais sofisticado do que 

um “modelo de website”, pois é um sistema que permite a criação, 

armazenamento e administração de conteúdo web de forma dinâmica, através de 

uma interface de usuário via web, não um mero conjunto de páginas HTML 

estáticas. Obviamente a aparência de um website criado com um CMS é 

customizável, através da utilização de templates (estes sim “modelos visuais” de 

website), que podem ser facilmente substituídos.  

A utilização de um CMS apresenta algumas desvantagens. Como em todo 

framework, trabalhar com um “modelo” pré-concebido implica em aceitar algumas 

características, restrições ou limitações desse “modelo”. Por exemplo, o CMS 

Joomla foi escrito em PHP e utiliza o banco de dados MySql, fatos que podem ser 

problema para alguns usuários (Observação: suporte a outros bancos de dados 

populares está a caminho em versões futuras do Joomla). A aparência do site, 

apesar da relativa facilidade da customização, também fica de certa forma limitada 

pelo sistema de templates do CMS. O mesmo pode ser dito com relação a fatores 

como usabilidade e acessibilidade.  

Por outro lado, os ganhos em produtividade e custo são enormes e, para 

uma grande parte dos casos, tornam essas limitações preocupações secundárias. 
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A maioria dos CMS populares estão disponíveis na forma de software livre o que 

praticamente elimina os custos com licença de uso e garantem o acesso ao 

código-fonte. A presença de comunidades online crescendo em volta desses 

sistemas faz com que a mão de obra disponível torne-se cada vez mais 

abundante.  

O JOOMLA é um dos CMS com mais recursos disponíveis e de fácil 

utilização. Foi escrito com PHP e MySql, dois dos softwares opensource mais 

populares da Internet  

 

3.3 MOODLE 
 
 Moodle (Modular Object Oriented Distance LEarning) é um sistema para 

gerenciamento de cursos (SGC) - um programa para computador destinado a 

auxiliar educadores a criar cursos online de qualidade. Uma das principais 

vantagens do Moodle sobre outras plataformas é um forte embasamento na 

Pedagogia Construcionista  

 Seymour Papert, um psicólogo que foi trabalhar no Laboratório de 

Inteligência Artificial do MIT, adaptou os princípios do Construtivismo Cognitivo de 

Piaget e construiu um conjunto de premissas a serem usadas quando aplicando a 

tecnologia de computadores como auxiliar ao processo de construção de 

conhecimento. Segundo Papert é na universalidade de aplicações do computador 

e na sua capacidade de simular modelos mecânicos que podem ser programados 

por crianças, que reside a potencialidade do computador em aprimorar o processo 

de evolução cognitiva da criança. A construção e depuração colaborativa de 

programas LOGO (Papert, 1980), expressos visualmente através dos desenhos da 

Tartaruga, concretizam um formalismo matemático, criando modelos que induzem 

a criança a "pensar sobre o ato de pensar” - epistemologia - e que tem como 

conseqüência o avanço nos estágios de desenvolvimento cognitivo.  

 Moddle é um software de fonte aberta (Open Source Software), o que 

significa que se pode instalar, usar, modificar e mesmo distribuir o programa (nos 

termos da GNU General Public Licence). Moodle pode ser usado, sem 

 65



modificações, em Unix, Linux, Windows, Mac OS e outros sistemas de suportem 

PHP.  

  

3.3.1 FILOSOFIA 
 

 O projeto e o desenvolvimento do Moodle são orientados por uma particular 

filosofia de aprendizagem, uma maneira de pensar que pode ser 

simplificadamente chamada de ”pedagogia social construcionista”. 

 Tenta-se aqui explicar, em termos simples, o que a frase ”pedagogia social 

construcionista” significa, investigando quatro conceitos principais que a 

subsidiam. Observe que cada um deles resume um ponto de vista de uma imensa 

quantidade de pesquisa de forma que, se você entende do assunto, esses 

resumos podem parecer simplificadores demais. 

 Se esses conceitos são novos para você então é provável que as idéias 

não sejam facilmente assimiladas na primeira leitura. O que se pode recomendar é 

que você leia atentamente enquanto, simultaneamente, pensa em suas próprias 

experiências tentando aprender alguma coisa. 

 

3.3.1.1 CONSTRUTIVISMO 
 
 Este ponto de vista sustenta que as pessoas constroem ativamente novos 

conhecimentos à medida que interagem com seu ambiente. 

 Tudo que você lê, vê, ouve, sente e toca é confrontado com seu 

conhecimento anterior e, se já não preexiste em seu mundo mental, pode formar 

novo conhecimento que você passa a possuir. O conhecimento é enriquecido se 

você pode usá-lo dessa maneira iterativa. Você não é apenas um banco de 

memória que passivamente absorve informação, nem pode o conhecimento ser 

"transmitido"  apenas pela leitura de um texto ou ouvindo um professor em sala de 

aula.  
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 Isto não significa dizer que você não pode aprender com a leitura de uma 

página na Internet ou assistindo a uma aula. É óbvio que isto é possível. O 

conceito apresentado apenas enfatiza o fato de que há mais aprendizado sendo 

desenvolvido que apenas a transferência de informação de um cérebro para outro. 

 

3.3.1.2 CONSTRUCIONISMO 
 

Este ponto de vista sustenta que a aprendizagem é particularmente eficaz 

quando se dá construindo alguma coisa para que outros experimentem. Essa 

alguma coisa pode ser desde uma frase ou um e-mail, até informações mais 

complexas como uma pintura, uma casa ou programa para computador. 

Por exemplo, você pode ler esse material diversas vezes e ainda assim já 

tê-lo esquecido amanhã - mas se você tentar explicar essas idéias para uma outra 

pessoa em suas próprias palavras, ou produzir uma apresentação de slides que 

explique esses conceitos, então pode-se garantir que você terá um entendimento 

melhor desse assunto e que está mais integrado com seus conhecimentos já 

existentes. Este é o motivo pelo qual as pessoas fazem anotações durante 

palestras (ou aulas), mesmo que elas nunca venham a ler essas anotações. 

 

3.3.1.3 CONSTRUCIONISMO SOCIAL 
 

Os conceitos até aqui apresentados são estendidos a um grupo de pessoas 

construindo coisas umas para as outras, criando de maneira colaborativa uma 

pequena cultura de coisas compartilhadas com significados compartilhados. Se 

alguém está imerso em uma cultura como essa esse alguém está continuamente 

aprendendo como ser uma parte dessa cultura. 
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3.3.1.4 LIGADO E SEPARADO 
 

Aqui, a investigação sobre a motivação das pessoas em uma discussão é o 

objeto de observação. 

Comportamento separado se dá quando alguém tenta se manter objetivo e 

dando apenas importância aos fatos, e tende a defender suas próprias idéias 

usando lógica para descobrir falhas nas idéias de seus oponentes. 

O comportamento ligado é aquele em que a pessoa aceita subjetividade, 

tentando prestar atenção e fazer perguntas num esforço de entender o ponto de 

vista dos outros. Um comportamento adequado é aquele em que a pessoa é 

sensível a ambos os comportamentos descritos e é capaz de escolher qual deles 

é apropriado em cada situação. 

Em geral, uma quantidade saudável de comportamento ligado em uma 

comunidade de aprendizagem é um estimulante poderoso para a aprendizagem, 

não somente aproximando as pessoas, mas promovendo uma reflexão e re-

exame profundos de seus conceitos pré-existentes. 

Refletir sobre essas definições ajuda a focar nas suas experiências e 

imaginar o que seria melhor para a aprendizagem sob o ponto de vista do aluno e 

não apenas tornar públicas e acessíveis as informações que você pensa que eles 

precisam saber. Permite também que você constate como cada participante de um 

curso pode ser ao mesmo tempo aluno e professor. Seu trabalho como 

"professor"pode mudar de "fonte do conhecimento" para um papel de 

influenciador, moderador de discussões e atividades de forma a, coletivamente, 

conduzir os alunos às metas de conhecimento do curso. 

O Moodle, naturalmente, não força esse estilo de comportamento, mas este 

é o tipo de comportamento que ele permite que o professor tenha. 
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3.3.2 CARACTERÍSTICAS DO MOODLE 
 

Abaixo temos algumas das principais características do Moodle: 

• Promove uma pedagogia construcionista social (colaboração, atividades, 

reflexão crítica, etc.) 

• Adequado para cursos 100% online bem como para complementar um 

curso presencial 

• Simples, leve, eficiente, compatível, com interface com navegadores de 

baixa tecnologia 

• Fácil de instalar em qualquer plataforma que suporte PHP. Necessita 

apenas de um banco de dados e pode compartilhá-lo com outras 

aplicações 

• Os cursos podem ser compartilhados em uma mesma instalação 

• Os cursos podem ser visitados por interessados em conhecer o ambiente 

(sem acesso a provas, listas de exercícios e outras informações que 

requeiram segurança) 

• Os cursos podem ser agrupados por categoria - uma instalação Moodle 

suporta milhares de cursos 

• Grande atenção ao aspecto segurança das informações 

• A maior parte das seções (Recursos, Fóruns de Discussão, Diário, etc) tem 

um editor HTML gráfico WYSIWYG (o que você vê é o que você vai obter). 

 

3.4 IMPLANTAÇÃO 
 
 O portal foi armazenado no servidor da Secretaria de Estado de Saúde e 
está em pleno funcionamento. 
 Foi solicitado a cada setor o material a ser divulgado (informações do setor 
e fotos) porém poucos foram os que repassaram o material para a alimentação do 
portal. 
 Logo abaixo na Figura 12 podemos observar a tela inicial do Portal com o 
que foi implantado até o momento. 
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Figura 12: Portal ICSC 

 
 O AVA, também rodando no servidor da Secretaria de Estado de Saúde, 
encontra-se pronto para o uso. 
 No momento existem apenas cursos fictícios cadastrados, mas o processo 
de treinamento do pessoal já foi iniciado e em breve o AVA estará sendo 
amplamente usado pelo ICSC. 

  

3.4.1 USANDO O MOODLE – ALUNO 
 

3.4.1.1 INSCRIÇÃO E ACESSO 
 

Para acessar o ambiente Moodle instalado na Secretaria de Saúde do 

Estado de Santa Catarina, que será usado como ilustração neste texto, basta 

acessar o endereço icsc.saude.sc.gov.br/ava. 
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Para se logar como usuário você deve clicar em Acesso (veja na Figura 13). 

A próxima tela é mostrada na Figura 14. No nosso caso, desabilitamos o usuário 

visitante e desabilitamos o cadastro via web, ou seja, fazemos os cadastros 

manualmente no setor de treinamento do Instituto de Cardiologia de Santa 

Catarina(veja Figura 15). 

 

 
 

Figura 13: Tela Inicial do Moodle 
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Figura 14: Tela de login 
 

 
Figura 15: Cadastro Manual de Usuários 
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3.4.1.2 FREQÜENTANDO UM CURSO 
 

A primeira coisa a fazer após efetuar o login é matricular-se em um curso 

disponível. No nosso caso criamos um estudante com o nome “Aluno” e clicamos 

em uma categoria de curso disponível(veja figura 16). 

 
 

 
 
Figura 16: Selecionando curso desejado 
 

 
Logo após são exibidos os cursos disponíveis na categoria selecionada. 

Devemos selecionar um curso disponível afim de matricular-se no mesmo(veja 

figura 17). 
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Figura 17: Tela de seleção de curso 
 
Após confirmar a matrícula no curso é exibida a página inicial do curso onde 

encontramos os diversos tópicos do curso e demais materiais postados pelo 

professor do curso( veja figura 18). 
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Figura 18: Tela Inicial do Curso selecionado 
 

3.4.2 USANDO O MOODLE – PROFESSOR 
 

3.4.2.1 INSCRIÇÃO E ACESSO 
 

Da mesma forma como para os alunos, para acessar o ambiente Moodle 

instalado na Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, os professores 

deverão acessar o endereço icsc.saude.sc.gov.br/ava. 

Para se logar como professor você deve clicar em Acesso. Na nossa 

instalação desabilitamos o cadastro via web, ou seja, fazemos os cadastros 

manualmente no setor de treinamento do Instituto de Cardiologia de Santa 

Catarina. 
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3.4.2.2 INCLUSÃO E GESTÃO DE CURSOS 
 

A inclusão de uma nova categoria de cursos é feita acessando-se o link 

“Cursos” e em seguida preenchendo o nome da Categoria e clicando no botão 

“Acrescentar uma nova categoria” (veja figuras 19 e 20). 

 

 
 
Figura 19: Menu Cursos 
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Figura 20: Acrescentar nova Categoria de Cursos 

 
 Após a criação da nova categoria de cursos podemos criar um curso para 

esta categoria ou para alguma das demais já existentes. 

 Para criar um curso basta clicar no botão “Criar um novo curso”. Uma nova 

tela de cadastro de curso será aberta devendo ser preenchida de acordo com o 

tipo de curso desejado(veja figura 21). 

 

 77



 
 
Figura 21: Tela de cadastro de novo curso 

 
 Em seguida é solicitado definir o professor/tutor do curso. No nosso caso o 

tutor do curso de informática será “Alexandre Felipe Machado” (veja Figura 22). 
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Figura 22: Definição do Professor / Tutor de um curso 

 
 Concluído o cadastro do curso podemos acessar o mesmo e disponibilizar o 

material para os alunos. 

 Voltando a página inicial, acessamos a categoria de cursos “Informática” 

(Figura 23) e o curso de Informática Básica (Figura 24) chegando à tela inicial do 

curso criado (Figura 25). 
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Figura 23: Categoria de Cursos 

 
 

 
 
Figura 24: Seleção de Cursos em determinada categoria 
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Figura 25: Tela Inicial do Curso criado 

 
 
 Ativando a edição do curso (clicando no botão “Ativar Edição”) podemos 

acrescentar novos tópicos ao curso juntamente com materiais para o mesmo (veja 

figuras 26 e 27). 
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Figura 26: Edição de Tópico de um curso 

 
 

 
 
Figura 27: Inserir Link para material 
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Podemos modificar diversos componentes da Interface como por exemplo 

acrescentar notícias, próximos eventos, etc (veja figura 28). 

 

 
 
Figura 28: Acrescentar noticias e próximos eventos 
 
O Moodle fornece diversas outras funcionalidades como criar atividades 

com tempo de execução determinado, provas, notas, etc, porém, aqui no Instituto 

de Cardiologia por enquanto não utilizaremos estes recursos pois não existem 

avaliações nestes cursos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O mundo do trabalho está em pleno processo de transformação. De modo 

geral, pode-se dizer que estão em curso mudanças no padrão tecnológico e na 

organização do trabalho.  

Para contribuir com o processo de gestão do Instituto de Cardiologia de 

Santa Catarina foi desenvolvido o Portal do ICSC que como funcionalidades que 

auxiliam na gestão possui: feedback dos usuários, ambiente de divulgação de 

serviços e um ambiente virtual de aprendizagem.  

O Portal do ICSC encontra-se ainda em fase de implementação devido ao 

atraso, por parte dos setores, na entrega do respectivo material do seu setor 

(descrição, informações sobre os serviços fornecidos e fotos). 

Quanto ao AVA, está plenamente implantado, aguardando apenas o 

término do treinamento dos funcionários. O material usado no treinamento é 

composto pelos itens 3.4.1 e 3.4.2 desta monografia. 

O ICSC possui cerca de 500(quinhentos) funcionários que já começaram 

a ser cadastrados no AVA e após seu treinamento estarão aptos a utilizar o 

sistema de acordo com sua posição nos determinados cursos(alunos/professores). 

Através do Portal tornou-se possível o fluxo usuário->instituição onde a 

obtenção de dados de maneira eficiente gera precisão na tomada de decisão, o 

reconhecimento e a satisfação dos seus clientes.  É possível monitorar o processo 

de trabalho, com objetivo de melhorar o fluxo de trabalho da instituição e 

possibilitar um controle mais eficaz dos processos que envolvem os usuários e os 

funcionários 

O ICSC, por ser um hospital de alta complexidade, possui diversos 

funcionários que trabalham em regime de plantão para atender os inúmeros 

pacientes que necessitam de cuidados intensivos. 

É importante ressaltar que as pesquisas na área de cardiologia são 

dinâmicas, exigindo aperfeiçoamento constante dos funcionários. 

O AVA tornou possível este processo de aperfeiçoamento de maneira 

prática e objetiva, oferecendo cursos, palestras e divulgando eventos culturais. 
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Ainda sobre o AVA, vale destacar o quesito inovação, pois o ICSC é o 

primeiro e único hospital da rede pública estadual que possui um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem implantado.   

Quanto aos gastos, pelo fato das ferramentas serem freeware, foram 

nulos, atendendo a mais um requisito levantado. 

O Portal do ICSC juntamente com o AVA contempla todos os requisitos 

levantados pelos funcionários, porém como citado anteriormente, ainda não está 

completo devido ao não recebimento do material a ser divulgado mas em breve 

estará completo e pronto para um processo de ampliação afim de automatizar 

cada vez mais o processo de gestão do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. 

    

4.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  
 

Sugere-se como trabalho futuro, a continuação deste trabalho, por meio da 

identificação e implantação no portal de novas funcionalidades que auxiliem o 

processo de gestão. Como exemplo de novas funcionalidades, cita-se o suporte a 

vídeo conferências que possibilitaria uma comunicação simultânea entre diversos 

membros de turmas. 
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