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Resumo – O estudo teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema 
aplicado a Plataforma Moodle para avaliação de tutores. O sistema permite o 
cadastramento e acompanhamento do desempenho dos tutores, e através dos 
dados coletados é possível a análise comparativa entre diferentes tutores. 
Para o desenvolvimento foi realizado estudo utilizando os princípios de 
análise de tarefa. Através do sistema desenvolvido concluímos que é possível 
fazer a avaliação de desempenho de tutores sem entrar no espaço do 
professor na Plataforma Moodle, preservando assim a autonomia e ética no 
ambiente educacional. 

 

Abstract - The study aimed to develop a system applied to Moodle platform 
for evaluation of tutors. The system allows the registration and monitoring of 
performance of tutors, and through the data collected it is possible the 
comparative analysis between different tutors. For the development study was 
conducted using the principles of task analysis. Through the system developed 
is possible to conclude that the performance evaluation of tutors without use 
of the environment the teacher's Moodle Platform, thus preserving the 
autonomy and ethics in the educational environment. 

 

1. Introdução 

Muitos são os desafios que as universidades públicas enfrentam para a oferta de cursos 
na modalidade a distancia, entre eles destacamos a importante função do tutor. Com 
objetivo de desenvolver uma metodologia para analisar o desempenho de tutores que 
atuam na EaD foi desenvolvido o presente estudo utilizando como referencia a 
metodologia de analise de tarefa. 

Através de técnicas especificas para coleta de informações de um sistema, para 
organizar, analisar e tomar decisões sobre o desenvolvimento de projetos, é definida a 
metodologia de  Análise de Tarefa [OKIMOTO, 2004][ROCHA, 2003]. Inicialmente 
foi realizado levantamento de dados do desempenho de tutores que atuam no curso de 
Administração Publica de uma Universidade Pública Federal, através de coleta de dados 
de uma disciplina oferecida na Plataforma Moodle. Foi desenvolvido estudo sobre os 
critérios de qualidade da EAD e levantamento de dados com gestores sobre as 
necessidades de um sistema de avaliação de desempenho de tutoria [BRASIL, 2007]. O 
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estudo teve como objetivo desenvolver um procedimento de analise de comportamento 
ou desempenho de tutores utilizando ferramentas do ambiente de aprendizagem da 
Plataforma Moodle, através de um sistema PQTAT (Produção da Qualidade de Tutoria 
com Analise de Tarefa). O objetivo do sistema é a possibilidade de coletar informações 
do desempenho dos tutores sem a necessidade de entrar nas disciplinas, ambientes 
virtuais de aprendizagem.  

A análise da tarefa é um método que pode auxiliar a identificação de dados de 
um sistema. Entretanto, há uma vasta gama de variações no método, e pretendemos 
neste estudo utilizar os recursos disponíveis na Plataforma Moodle e desenvolver um 
sistema para organizar e sistematizar os dados de forma a auxiliar os gestores no 
acompanhamento do desempenho comportamental. Para melhor visualização da atuação 
do tutores em relação as suas respectivas turmas e Pólos, surge à necessidade de 
melhoria da qualidade e ampliação das ferramentas atuais de apoio à gestão do Tutor e 
padronização das mesmas, tendo em vista as várias facetas que envolvem o 
planejamento e organização da rotina de orientação, pedagógica e institucional da 
Tutoria.  
  
1.1. A Tutoria e os Referenciais de Qualidade em EaD 

Do ponto de vista do ensino, a função do tutor é auxiliar o desenvolvimento de 
atividades complementares que favorecem o estudo de uma perspectiva mais ampla ou 
integradora, atendendo às situações e aos problemas dos alunos. O tutor deve favorecer  
o intercâmbio entre estudantes e formulam as propostas para esse fim [GARBIN,2009]. 

Em 2007, foi publicado os Referencias de Qualidade para a modalidade de 
educação a distancia. Neste documento são apresentados indicadores que orientam as 
ações de todos os atores envolvidos no ensino a distancia. Para que as tarefas dos 
tutores na EaD sejam planejadas e realizadas com qualidade há de se ter os referenciais, 
e a definição de princípios, diretrizes e critérios [BRASIL, 2007]. 

Considerando à complexidade e à necessidade de uma abordagem sistêmica, 
referenciais de qualidade para projetos de cursos na modalidade à distância devem 
compreender categorias que envolvem, fundamentalmente, aspectos pedagógicos, 
recursos humanos e infra-estrutura. Para dar conta destas dimensões, o Projeto Político 
Pedagógico de um curso na modalidade a distância deve conter os seguintes tópicos: 

 Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem; 

 Sistemas de Comunicação; 

 Material didático; 

 Avaliação; 

 Equipe multidisciplinar; 

 Infra-estrutura de apoio; 

 Gestão Acadêmico-Administrativa; 

 Sustentabilidade financeira. 

A concepção de educação e currículo deve ser apresentada e articulada ao 
sistema de comunicação, materiais institucionais, procedimentos de avaliação e toda a 
infra-estrutura necessária para a oferta dos cursos da modalidade a distancia. Por ser 
específica, devemos tentar compreender a Educação a Distancia no conjunto de ações e 
requisitos próprios ao seu desenvolvimento que envolve diversos atores, materiais 
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didáticos específicos, meios de comunicação e outros recursos peculiares [BRASIL, 
2007][ALMEIDA, 2003].  

A Plataforma de Ensino Moodle, é utilizada como principal ferramenta de 
interação aluno-aluno, tutor-aluno, tutor-professor, professor-aluno. Atualmente a 
Plataforma  Moodle conta com vários recursos disponíveis para todos os atores citados, 
sendo que tais recursos diferem de um ator para outro, dependendo da necessidade de 
cada um em relação ao curso/disciplina. 

 Embora, para que se tenham resultados analíticos da atuação desse profissional, 
e, a partir dessa analise se tome direções de melhoria, se torna necessária uma 
intervenção no processo atual de geração de informações. Intervenção essa que permita 
um melhor acesso as informações e dê possibilidades de ações dos gestores do processo 
de ensino com visas a melhoria do mesmo. 
 

2. Objetivo 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um sistema  para análise e avaliação do 
desempenho do Tutor na utilização das ferramentas da Plataforma Moodle. 
 

3. Justificativa 

Na plataforma Moodle para ter acesso ao comportamento do usuário é necessário 
“entrar” no ambiente/disciplina, dificultando o trabalho dos gestores, pois quem deve 
estar na disciplina “ambiente de aprendizagem” são os professores/alunos/tutores. 

A avaliação do desempenho é relevante e importante, pois, conforme os  
Referenciais de Qualidade do MEC o tutor deve figurar sempre como um mediador do 
processo de aprendizagem, principalmente facilitando a comunicação aluno-aluno, 
tutor-aluno, tutor-professor, professor-aluno, etc. Assim, verificar se essa comunicação 
esta sendo efetiva, se ele está utilizando dos recursos disponíveis com eficiência e de 
maneira assertiva, deve ser uma preocupação e uma motivação dos gestores dessa 
modalidade de ensino. Outro fator que justifica o desenvolvimento do sistema é que na 
plataforma os dados apresentam-se de forma individual de cada usuário. 

 

4. Método 

Foi realizada a identificação dos requisitos apresentados na Plataforma Moodle e a 
partir das informações sobre a função do tutor apresentada nos Referenciais de 
Qualidade da Modalidade a Distancia foram levantados indicadores. [BASTOS, 2005].  

Para a identificação dos requisitos da Plataforma Moodle foram utilizados: 

 Levantamento de dados com equipe de suporte de tecnologia. 

 Levantamento de necessidades dos gestores educacionais. 

 Levantamento de dados na Plataforma Moodle. 

 Identificação de ações  de usuários/tutores desenvolvendo atividades em 
disciplinas na Plataforma Moodle. 

Na primeira fase foram realizadas reuniões com equipe do Suporte Técnico e 
Coordenação da Informática para que fossem percorridos todos os recursos disponíveis 
em termos de entradas e saídas dos usuários/tutores no desempenho das tarefas de 
orientação e mediação utilizando as ferramentas indicadas pelos usuários/professores. A 

Anais do XXII SBIE - XVII WIE Aracaju, 21 a 25 de novembro de 2011

2274



partir do contato com os gestores educacionais  algumas questões foram levantadas para 
auxiliar a identificação de informações sendo elas: 

 Há como saber a freqüência de acesso do tutor à Plataforma? Primeiro dia de 
acesso e quanto tempo ele fica sem acessar? 

 Dentro do sistema há recursos visuais (gráficos, tabelas, etc) que possam 
ajudar, a saber, quais recursos o tutor está utilizando? Se sim, há como saber 
quanto tempo ele dedica a cada recurso? 

 Como saber quais recursos o tutor está utilizando? Qual é o caminho de 
acesso na Plataforma que posso visualizar a utilização desses recursos? 

 A Platafoma Moodle permite a retirada de dados relacionados a atuação dos 
tutores? Onde são visualizados tais dados? Como podem ser retirados, podem 
ser filtrados?  

Para acompanhar o desempenho dos usuários tutores com o objetivo de levantar 
dados sobre o desempenho nas tarefas e identificar os requisitos foram realizados 
levantamentos em todas as disciplinas oferecidas para o curso de Administração Pública 
em um período de seis meses. A partir do levantamento realizado foi possível constatar 
que: 

1. Os recursos disponibilizados atualmente pela Plataforma estão localizados 
dentro das disciplinas que estão sendo ministradas.  

2. Entrando em “Participantes”, é possível  escolher de tutores a alunos, em 
“Função Atual”. Depois de escolhido a pessoa a ser analisada, entra-se em 
“Relatório de Atividades”. Dentro desse espaço pode-se acessar: “Relatório 
outline”, “Relatório completo”, “Logs de hoje”, “Todos os acessos”, 
“Estatística” e “Nota”. 

 
Considerando as informações obtidas, é possível constatar que “dentro do 

ambiente educacional” localizado na Plataforma Moodle, estão disponíveis informações 
relacionadas ao acesso, tempo e freqüência de um dado individuo, com relação ao uso 
de ferramentas. Tal pessoa necessariamente deve estar participando da disciplina em 
curso e somente é possível a verificação quando entramos na disciplina.  

Diante dos recursos disponíveis e da possibilidade de utilização dos mesmos 
para análise da atuação do tutor, foi possível verificar que: 

1. Apesar dos gráficos e ferramentas estatísticas expressarem algumas 
informações pertinentes ao comportamento do tutor na Plataforma, eles não 
são suficientes para uma efetiva gestão da tutoria. 

2. Não são apresentadas informações como: a duração da utilização de 
ferramentas; a média de mensagens enviadas e recebidas; quais os recursos 
mais utilizados; quais os que não estão sendo utilizados.  

Em cursos da modalidade a distância o estudante deve ser o centro do processo 
educacional e a interação deve ser apoiada em um adequado sistema de tutoria e de um 
ambiente computacional, especialmente implementados para atendimento às 
necessidades do estudante [GARBIN, 2004][GARBIN, 2009].  

A melhoria do sistema de comunicação referente a Plataforma Moodle, através 
de um módulo especial de gestão, pode significar a criação de um base de dados 
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importantes para futuras modificações no próprio estilo de atuação e mediação de 
professores e tutores me relação aos alunos [FIALHO, 1997]. 

 A seguir será apresentada a descrição do sistema para analise do comportamento 
do tutor na Plataforma Moodle desenvolvida em JAVA. 
 

5. Resultado: Desenvolvimento do sistema PQTAT - Promoção da 
qualidade na tutoria. 

Foram analisadas as diversas possibilidades oferecidas pela Plataforma Moodle no que 
diz respeito à transparência e clareza de informações disponíveis, à relevância das 
informações e como processá-las. A partir das primeiras análises teve início o trabalho 
de construção de um sistema de avaliação de desempenho de tutores baseado nos 
Referenciais de Qualidade do MEC, mais precisamente, os pertinentes aos Sistemas de 
Comunicação para o Ensino a Distância. 

 A seguir a Figura 1 que representa o sistema desenvolvido. 

 
Figura 1. Tela para selecionar tutor/curso/disciplina. 

A Figura 1 representa tela do sistema PQTAT. O gestor através das ferramentas 
do sistema pode realizar várias ações, entre elas, o cadastro do tutor em uma 
determinada disciplina/pólo, na Plataforma Moodle,  consultar o desempenho do tutor 
em determinada disciplina/ambiente virtual na Plataforma, comparar comportamentos 
de usuários e fazer análise estatística. Todas as informações sobre o tutor podem ser 
obtidas a partir da seleção dos itens apresentadas na tela. 

A estruturação do relatório de desempenho é  obtida a partir de dados colhidos 
do desempenho de  tutores em suas atuações nas disciplinas da Plataforma Moodle: 

 Identificação e descrição da estrutura do curso, disciplinas, formato 
pedagógico, estrutura física e humana. 

 Identificação e descrição da Plataforma Moodle, considerando: recursos 
existentes, recursos disponíveis; acesso e utilização dos recursos; 

 Observação dos comportamentos emitidos por tutores na realização de 
atividades nas disciplinas para verificar ações e rotinas frente ao uso de 
ferramentas.  

 
               A partir dos dados coletados é possível constatar que quando o usuário/tutor 
“clica” e utiliza algum recurso, automaticamente fica registrado em “Todos os acessos”, 
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mais especificamente em “Ação”. Assim, pode-se extrair um a um os nomes dos 
recursos utilizados. Foi possível catalogar 59 (cinqüenta e nove) termos.  
 

a) Os 59 tipos e acessos e seus termos e suas descrições foram separados em 
categorias para um melhor acompanhamento e efetiva descrição da atividade 
realizada pelo tutor em seu acesso. As categorias ficaram separadas: “Tarefas”, 
“Recursos”, “Escolhas”, “Blog”, “Wiki”, “Perfil”, “Fórum”, “Curso”, e 
“Pesquisa de avaliação”; 

b) A partir da lista de “Todos os acessos”, foram extraídos e tabulados todos 
os dados relacionados ao comportamento e atuação dos tutores.  

c) A partir da tabulação dos dados foram analisados quais gráficos seriam 
confeccionados no primeiro momento. Decidiu-se pela confecção de gráficos 
indicassem os seguintes pontos: 

1. A utilização da Plataforma Moodle pelos tutores. Os gráficos identificam 
como está a assiduidade dos tutores em relação aos acessos no Moodle, 
quantifica e mostra quem acessou mais vezes e quais os tipos de acesso, de 
acordo com as ferramentas.  

2. Gráficos e tabelas que comparam a atuação dos tutores em relação à 
utilização da Plataforma, Figura 3. 

A seguir as figuras ilustram as informações obtidas. 

 
Figura 2. Desempenho dos tutores a partir do total do número de ações realizadas 

 
Figura 3. Representação da freqüência do desempenho nas ferramentas. 
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Legenda 
 

              

Nas Figuras 2 e 3, pode ser observado  o desempenho de tutores na utilização de 
ferramentas. Os dados podem ser apresentados de forma comparativa entre usuários ou 
identificar e quantificar ações realizadas em determinadas ferramentas.  Os gráficos, 
tabelas e comparações geradas devem ser previamente escolhidas pelos gestores. É 
possível a partir do sistema realizar analise estatística do desempenho comparando 
usuários e relacionado com ferramentas e cursos, conforme Figura 4. 

63544536271890

M edian

M ean

23,022,822,622,422,222,021,8

A nde rso n -D a rlin g  N o rm a lity  T e s t
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A -S qua re d

1 st Q ua rt ile 1 0 ,0 0 0
M e d ia n 2 3 ,0 0 0
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9 5 %  C o n f id e n ce  I n te rv a l fo r M e a n
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5 2 ,4 7
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1 3 ,9 1 0 1 4 ,4 3 5

P -V a lu e  < 0 ,0 0 5

M e a n 2 2 ,1 2 7
S tD e v 1 4 ,1 6 7

9 5 %  C o n f id e n c e  I n te r v a ls

S um m a r y  fo r  D ia s

 
Figura 4. Estatísticas Descritivas, Boxplot e Intervalo de Confiança  

 

A Plataforma Moodle mostrou-se uma valiosa fonte de informações, porém, sem 
a possibilidade de funcionar como um banco de dados que ofereça ao gestor a 
possibilidade de verificar e avaliar os comportamentos emitidos pelos usuários e realizar 
automaticamente a comparação entre diferentes usuários. O desenvolvimento de análise 
estatística (Figura 4) pode contribuir para a identificação do desempenho comparando 
usuários, e oferece ao gestor a possibilidade de acompanhar as ações sem entrar no 
ambiente de aprendizagem de responsabilidade do professor. 
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      Com o sistema PQTAT é possível extrair as informações desejadas, quantificá-
las e realizar análises com bases em fatos reais. 

 

6. Discussão 

A partir do sistema PQTAT, é possível identificar informação da Plataforma Moodle e 
realizar a correlação entre os dados, tais como:  

 Correlacionar desempenho  dos tutores versus relação das notas obtidas 
pelos alunos numa disciplina específica; 

 Correlacionar a freqüência de ações dos tutores de uma dada 
cidade/pólo/turma versus relação das notas obtidas pelos alunos daquela cidade/pólo 
em disciplina específica; 

 Correlacionar a assiduidade dos tutores versus pesquisa de satisfação 
realizada entre os alunos e/ou professores numa dada disciplina; 

 Comparar os métodos mais utilizados por um tutor versus o desempenho de 
seus alunos em uma dada disciplina ou período; 

 Considerando as orientações sobre os padrões de qualidade de EAD, e o objetivo 
do sistema de analise de tarefa desenvolvido que visa conhecer, de forma detalhada, 
como é composta a tarefa a ser desempenhada, ou a análise de como a tarefa é efetuada, 
verificamos que a partir da utilização do PQTAT é possível: a) Descrever o sistema de 
orientação e acompanhamento do estudante, pelo tutor, oferecendo a possibilidade que 
os estudantes tenham sua evolução e dificuldades regularmente monitoradas, que 
recebam respostas rápidas a suas dúvidas, e incentivos e orientação quanto ao progresso 
nos estudos; b) Valer-se de modalidades comunicacionais síncronas e assíncronas para 
promover a interação entre docentes, tutores e estudantes; c)Facilitar a interação entre 
usuários por meio de ferramentas de fácil e eficaz utilização. 

  A Plataforma é passível de ser modificada para uma melhor interação, para uma 
melhor utilização pelo usuário, e o mais relevante é que se pode estar relacionada a ela 
vários módulos para análise de informações. Com a utilização do PQTAT podem ser 
obtidos importantes dados como: 

 Identificar eventuais discrepâncias, entre a forma como foi pensada / 
planejada a tarefa e como esta é executada na realidade (Qual é a adequação entre as 
seqüências previstas e as efetivamente seguidas? Qual é o grau de adequação? Qual é a 
melhor forma para o fazer?); 

 Conhecer os quadros comportamentos dos envolvidos no processo de 
utilização e concepção do ambiente de aprendizagem. Muitas vezes, aquilo que é 
óbvio e fácil para um especialista não é nada fácil nem óbvio para o usuário tutor; 

 Compreender se os objetivos dos usuários foram alcançados;  

 Identificar aquilo que eles fazem para alcançar esses objetivos (Quais são os 
passos que eles percorrem para o fazer - como é que as pessoas fazem isto?). 

 Entre as vantagens associadas ao uso deste sistema está a possibilidade de 
antecipar, com rigor, as condições físicas, ambientais e os tempos necessários para 
execução das tarefas; selecionar / remover, componentes da tarefa; estipular seqüências 
de ação; identificar as etapas onde ocorrem mais erros, incidentes e acidentes; 
compreender os mecanismos de recuperação desses mesmos erros e detectar quais 
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etapas de maior/menor dificuldade para os usuários [HELLER, 2009][HOELZES, 
2004][OKIMOTO, 2004]. 

 Esta análise poderá incluir uma descrição detalhada das atividades físicas e 
cognitivas, bem como detalhes da tarefa (tempos, freqüências, recursos mobilizados, 
grau de complexidade, condições ambientais, requisitos específicos de vestuário e/ou 
equipamento), entre outras variáveis envolvidas, ou necessárias, para o desempenho 
bem sucedido da tarefa [SILVEIRA, 2009][SILVEIRA, 2004][ZACCAGNINI, 1994]. 

 Como meta para futuros trabalhos tem se o desenvolvimento de outro sistema 
compartilhado ao PQTAT para análise das atividades propostas nas disciplinas e a 
relação com o desempenho dos alunos nas diferentes situações avaliativas propostas, 
ampliando assim a possibilidade de obter informações sobre o desempenho dos usuários 
nas atividades oferecidas e a relação com os objetivos esperados. 
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