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prendizagem potenciada pela
ecnologia no ensino superior:

ma metodologia para o desenvolvimento
e critérios de qualidade

ontextualização (i)

Ensino Superior (ES), em geral, não tem acompanhado a crescente
olução das tecnologias, por exemplo
A tecnologia é utilizada sobretudo para repositório de documentos, sumários,
classificações (Stensaker, Maassen, Borgan,
Borgan Oftebro, & Karseth, 2007)
Existe uma pressão crescente do mercado laboral para que o ES promova nos
estudantes competências tecnológicas (Masona
Masona, Williams & Cranmerb, 2009)

ste pouca preocupação com integração da tecnologia no EA,
anifestada:

nas práticas das instituições (falta de políticas integradoras e serviços adequados)
(Baptista, 2012; Pastor & Zubillaga & 2010)
nas práticas docentes (desenho instrucional e desenho curricular) e na falta de
competências pedagógicas e tecnológicas (Pastor & Zubillaga & 2010; UNESCO, 2008
nas práticas dos estudantes e na falta de competências transversais relevantes
(estudo autónomo, pesquisa e seleção de informação) (Winke & Goertler, 2008)

ontextualização (ii
(ii)
ii)

O objeto de estudo: A aprendizagem
m potenciada pela tecnologia (APT)
pode ser vista como a utilização da tecnologia, como meio de
disponibilização, de interação e de aprendizagem
a
em que o docente
promove as suas estratégias centradas no estudante tendo como
preocupação a integração da tecno
nologia e a avaliação do seu impacto
no processo de aprendizagem.

nquadramento metodológico (i)

una existente em termos de investigação sobre APT no que diz respeito
ra & Mellar, 2010; Macdonald & Thompson, 2005):
2005
– à definição de standards de qualidade;
– à existência de modelos holísticos que permitam compreender o
fenómeno de forma mais abrangente;
– à existência de modelos que pos
ossam ser utilizados para promover a
qualidade das experiências de aprendizagem

ocuramos responder a estes desafios através dos objetivos:
– construir um quadro referencial sobre
so
o que se entende por qualidad
na APT no ES;
– desenvolver um modelo de avaliação que permita aos docentes e
investigadores avaliarem e monitorizarem a qualidade da APT

nquadramento metodológico (ii
(ii)
ii)

Quadro Referencial ≠ Modelo de Avaliação

O quadro referencial é aberto
o a investigadores e docentes,
facilitando a criação de model
elos específicos que respondam
suas próprias necessidades

O modelo de avaliação direciona-se
direciona
para um contexto
específico ou para uma realida
dade específica disponibilizando
indicadores que permitam iden
entificar a conformidade de um
determinado critério

nquadramento metodológico (iii
(iii)
iii)

m quadro referencial é:

– Um quadro de conhecimentos sobre o que é a qualidade de um
determinado objeto, procedimento
to ou ação que, de forma transparent
nos faça perceber se estamos ou não
nã em consonância, que nos permit
fazer juízos de valor sustentados e compreendidos (Figari, 1999).
– Nesta investigação o quadro de conhecimentos
c
é produzido através d
dimensões do objeto, domínios, critérios e referências/práticas de
qualidade.

construção do quadro referencial:

– O processo de construção deve permitir a contextualização,
transparência, triangulação de dad
ados, produção de conhecimento e a
envolvência dos diversos atores no processo.
– Trabalho marcadamente qualitativo e interpretativo.

nquadramento metodológico (iv
(iv)
iv)

modelo de avaliação:
contrário do referencial o modelo de avaliação, no entendimento desta
estigação, disponibiliza, com base no conhecimento disponibilizado pelo
adro referencial e com base na visão
ão, contextos e enquadramento da
aliação próprios da instituição, um conjunto de indicadores e de
rumentos que permitirão compreend
nder a conformidade/existência dos
érios do quadro referencial.
contexto e
visão da
instituição

referências a
qualidade

enquadramento
da avaliação

modelo
de
avaliação

esenho da investigação

esenho da investigação

eção de referências a qualidade

specto/referência

grupo

proveniência

referência

dimensão

domínios

uidelines regarding minimum
andards are used for course
evelopment, design, and delivery of
nline instruction (assessment
rategies).

as estratégias de avaliação
são apresentadas
previamente

literatura
explícito

Shelton,
2010

atributos do
curso

existência de
conformidad
informação
sobre as regras

3

2

1

4.1

verall, the website was easy to use

LMS de fácil utilização

literatura
explícito

Selim, 2007

docente deve estar receptivo à
udança

abertura para a novidade

entrevistas

focus group competências competências
e pré-requisitos motivacionais

critério

4.2

ambiente de componente
usabilidade
aprendizagem organizacional
abertura

Identificação de referências a qualidade e colocação de metadata
Criação de famílias/categorias de referências
Associação do grupo a uma dimensão de análise
Com base no grupo de referências de qualidade:
1.

Identificação de domínios dentro de cada dimensão e correspondente associação das referências de qualidade

2.

Identificação do critério e associação ao domínio e dimensão de análise

esenho da investigação

alguns resultados

lguns resultados

emergiram 10 dimensões
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

serviços e infraestruturas de suporte
políticas institucionais
atributos do curso
competências e pré-requisitos
pré
expectativas e motivações
desenho do curso
ambiente de aprendizagem
recursos e materiais
disponibilização de conteúdos
resultados e impacto

lguns resultados
id

critério

aspeto/referência

quem os referencia

ref
asp

SIAA01

acessibilidade

Acesso online a materiais e informação administrativa.

(EADTU, 2006)

506

SIAA02

disponibilidade

Suporte técnico e administrativo dado ao docente
está disponível (em documentos e ajuda pessoal).

(MacDonald & Thompson, 2005;
McPherson & Nunes, 2008;
Shelton, 2010; Weaver, et al.,
2008; Yeung, 2002)

65, 18
270, 5
566

SIAA03

eficácia

Eficácia e rapidez na resposta no tratamento dos
assuntos administrativos e resposta às reclamações
dos estudantes. O suporte académico é eficaz
facilitando a função docente e acolhendo as
preocupações dos estudantes e stakeholders.

(EADTU, 2006; Merisotis & Phipps,
2000)

395 &

SIAA04

envolvente

O apoio que é dado ao docente, inclusive por parte
de colegas, mantém-se
mantém
no decorrer do curso.

(Merisotis & Phipps, 2000)

398

lguns resultados

speto/referência identificados=751
– Análise de conteúdo para identificação de competências
core – 17 (Casanova, Costa, & Moreira, 2012)
– Focus Group – 32 (Casanova, Costa, & Moreira, 2012)
– Entrevistas individuais – 24 (Casanova,
(Ca
Costa, & Moreira, 2012)
– Referências explicitas (Outros modelos e instrumentos) - 568
– Referências implícitas sobre a APT – 109 (Casanova, Moreira, &
Costa, 2011)

eferências/práticas de qualidade provenientes de 47
abalhos de investigação

onsiderações finais

esafio
– Como validar o quadro referencial e como validar um número
extenso de critérios?

onclusões
– numa área de grande inovação no que diz respeito aos recursos,
estratégias pedagógicas e novas oportunidades exige-se
exige
uma
avaliação mais sistemática e sustentada da utilização da APT
– é importante compreender a APT no seio institucional, mas
também na perspetiva dos diversos agentes
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