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RESUMO 

 

O Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 1.428 de 28 de dezembro de 2018 dispõe que as 
Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil podem oferecer o percentual de 20% à 40% de disciplinas com 
metodologia à distância em cursos de graduação presencial. O estudo tem por objetivo identificar as práticas 
e as ferramentas da Gestão do Conhecimento (GC) que podem ser melhor utilizadas em cursos presenciais 
que ofertam disciplinas na modalidade à distância. Sendo um estudo de caso, a metodologia é de natureza 
aplicada com abordagem qualitativa, pesquisa exploratória bibliográfica e documental para compreensão da 
temática, buscando trabalhos relacionados através do protocolo de Revisão Sistemática de Literatura. O 
estudo será aplicado em uma IES e a coleta de dados será através de aplicação de questionário com gestores 
e professores de curso de graduação que utiliza a metodologia à distância.  Este estudo pretende detectar 
práticas e ferramentas da GC que são utilizadas com sucesso em cursos de graduação, de uma IES estudo 
de caso, na modalidade presencial que tenham disciplinas à distância. Pretende-se, com este estudo, 
contribuir com IES de cursos presenciais que pretendam implementar práticas e ferramentas em 40% das 
disciplinas à distância. 

 

PALAVRAS- CHAVE: EAD; GC; Modalidade de Ensino. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em meados de 1990, a Educação a Distância (EaD) iniciou no Brasil. Respaldado 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n.º 9.394/96), artigo 80, incentiva 
o desenvolvimento da modalidade EaD, utilizando a metodologia de Ensino a Distância. 
Com a expansão do EaD em 2001, a Portaria 2.253 de 18 de outubro do Ministério da 
Educação (MEC) deixa facultado às IES do sistema federal de ensino a opção de inserir, 
na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta 
de disciplinas que, no todo ou em parte, utilizem o método não presencial, com base no art. 
80 da Lei no 9.394, de 1.996, respeitando o limite de 20% do tempo previsto para 
integralização do respectivo currículo. Na sequência, a Portaria nº 4.059 de 10 de dezembro 
de 2004, adota o termo “modalidade semipresencial”. Contudo, este foi revogado em 2016 
e passa a ser utilizado o termo “modalidade a distância”.  Atualmente, pela Portaria nº 1.428 
de 28 de dezembro de 2018, institui-se que as IES do Brasil podem oferecer o percentual 
de 20% à 40% de disciplinas na modalidade EaD, reafirmando assim um formato 
semipresencial. 

(GOMES, 2018) apresenta um estudo sobre a política de 20% a distância e analisa 
como essa política vem se desenvolvendo no Brasil, abordando a GC como um elemento 
que maximiza o acesso e o uso dos ativos de conhecimento no meio acadêmico. Neste 

mailto:ana.castardo@gmail.com
mailto:iara.almeida@unicesumar.edu.br
mailto:leticia.forno@unicesumar.edu.br


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

sentido, este estudo pretende dar continuidade a pesquisa de Gomes (2018), procurando 
seguir a linha apresentada por Nonaka e Takeuchi (1997, p.12) sobre a gestão do 
conhecimento como sendo um “[...] processo interativo de criação do conhecimento 
organizacional, definindo-o como a capacidade que uma empresa tem de criar 
conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas”. 
Especificamente, este estudo pretende detectar práticas e ferramentas da GC que são 
utilizadas com sucesso em cursos de graduação, de uma IES estudo de caso, na 
modalidade presencial que tenham disciplinas à distância. Pretende-se, com este estudo, 
contribuir com IES de cursos presenciais que pretendam implementar práticas e 
ferramentas em 40% das disciplinas à distância. 

 

2 MÉTODOS 

Esta pesquisa é de natureza aplicada com abordagem qualitativa. Inicialmente, será 
realizada pesquisa exploratória bibliográfica e documental para compreensão da temática 
e busca por trabalhos relacionados. Na sequência, será feita coleta de dados através de 
aplicação de questionário com gestores e professores de curso de graduação em uma IES 
que tenha disciplinas a distância em seus métodos. O objetivo desta coleta de dados é 
detectar quais são as ferramentas e as práticas da gestão do conhecimento que estão 
sendo utilizadas com sucesso.  

Por Estudo de Caso compreende-se que seja uma investigação empírica que analisa 
um fenômeno contemporâneo (o caso) em profundidade e em seu contexto de mundo real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 
evidentes (YIN, 2015). Para Tuckman (2012) que descreve que para satisfazer a 
compreensão de uma proposta específica e relacionada a uma realidade, como é o caso 
do ensino semipresencial, passa-se a reconhecer o contexto de um estudo de caso, como 
processo de análise de uma unidade em uma dimensão de sistematização. A IES estudo 
de caso deste estudo é uma instituição de ensino superior, localizada no noroeste do estado 
Paraná, reconhecida pelo MEC para ofertar cursos de graduação nas modalidades 
presencial e à distância. 

Referente à pesquisa exploratória, conforme Gil (2008) essa pesquisa proporciona 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses. Pode-se dizer que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições. E, segundo Mattar (2001) a pesquisa 
exploratória visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema 
de pesquisa em perspectiva. Já para os autores Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa 
exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade 
proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua 
definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a 
fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque 
para o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de 
caso. Portanto, a pesquisa exploratória deste estudo pretende aprimorar as ideias sobre as 
descobertas, baseadas em material já elaborado, promovendo um maior conhecimento 
através de levantamentos, fixando os objetivos do pesquisador.  

Salienta-se que será realizada Revisão Sistemática de Literatura (RSL), baseadas 
em (BIOLCHIN ET al. , 2005) e (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007), seguindo o protocolo 
com as seguintes sete etapas: Definição do problema de pesquisa - “Assumindo a 
expansão, no ensino presencial, de 20% para 40% para disciplinas à distância, quais são 
as práticas e ferramentas da gestão do conhecimento que podem ser melhor utilizadas nos 
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cursos de graduação?”; Definição das palavras chaves - na língua portuguesa - “Ensino 
Híbrido, EAD, Semipresencial”; em inglês - “ blended-learning” e espanhol - ”enseñanza 
híbrida graduação”; Seleção das fontes de dados - EBSCO1, IEEE2,  Scielo3, periódicos 
da CAPES4, Scopus5 e Nou-Rau6 e o motor de busca Google Acadêmico7. Salienta-se que 
as buscas devem ser realizadas para no período de 2009 até 2019; Relevância e critérios 
de inclusão e de exclusão - as fontes devem ser verificadas e classificadas de acordo 
com sua relevância para o tema do projeto, levando em conta os critérios de inclusão ou 
exclusão sendo os de (a) inclusão - artigo ou texto deve estar escritos em português, 
espanhol ou inglês; deve estar relacionado ao tema estudado; e deve estar em sua 
integridade disponível ao autor, e os de (b) exclusão - textos com baixo índice de citação 
no Google Acadêmico, ou estar fora do período de 2009 até 2019; Procedimentos de 
seleção - realizar análise dos artigos na sua totalidade, os estudos devem conter conceitos 
referentes à modalidade EaD com uso de metodologias ativas, feedback para o discente 
em momentos não presenciais; práticas de retomadas do conteúdo, ferramentas utilizadas; 
Análise - devem ser sintetizados os dados dos artigos selecionados; e finalmente, 
Extração e apresentação dos resultados - realizar análise sobre todos os estudos 
primários, fazendo uma comparação sobre o resultado geral obtido. 

Importante ressaltar que será utilizado um questionário como instrumento de coleta 
de dados pois pretende-se realizar análise estatística. As respostas serão dicotômicas e 
com escala tipo Likert. Tuckman (2012) indica que respostas em escala tipo Likert permitem 
especificar com clareza o número de alternativas definidas pelo pesquisador, obtendo-se 
um resultado estatístico melhor direcionado. O questionário online será aplicado através da 
ferramenta Google Forms. Neste questionário, as perguntas pretendem compreender as 
práticas e as ferramentas da GC que são aplicadas com sucesso na IES estudo de caso O 
resultado desta análise será, portanto, um levantamento de práticas e ferramentas que 
possam ser utilizadas por IES de cursos presenciais que precisam implementar disciplinas 
de 20% até 40% à distância. 

Finalmente, de forma a validar o levantamento feito, serão realizadas entrevistas 
semiestruturada com gestores e professores de cursos de graduação da IES estudo de 
caso. Conforme Marconi e Lakatos (2017), pretende-se utilizar um roteiro pré-estruturado 
com questões que possibilitem a interpretação da percepção dos entrevistados sobre o foco 
do estudo e para o reconhecimento de dados para a pesquisa. As entrevistas 
semiestruturada serão através de técnica de análise de conteúdo conforme Bardin (1987), 
com as seguintes três etapas: Pré-análise - é a fase em que se organiza o material a ser 
analisado com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-
se da organização propriamente dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é 
o estabelecimento de contato com os documentos da coleta de dados, momento em que 
se começa a conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação 
do que será analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos 
índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação de indicadores por meio 
de recortes de texto nos documentos de análise; Exploração do material - consiste na 

 
1 Disponível em <https://www.ebsco.com/e/pt-br/produtos-e-servicos/bases-de-dados-de-pesquisa>. 
2 Disponível em <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>. 
3Disponível em <https://www.scielo.org/>. 
4Disponível em <https://www.periodicos.capes.gov.br/>. 
5Disponível em <https://www.scopus.com/home.uri/>. 
6Disponível em <http://nou-rau.uem.br/nou-rau/>. 
7Disponível em <https://scholar.google.com//>. 
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exploração do material com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a 
identificação das unidades de registro (unidade de significação a codificar corresponde ao 
segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e à 
contagem frequencial); Tratamento dos resultados e interpretações - destinada ao 
tratamento dos resultados; ocorre nela a condensação e o destaque das informações para 
análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise 
reflexiva e crítica. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Pretende-se determinar práticas e ferramentas da GC que são utilizadas com sucesso em 
cursos de graduação, de uma IES estudo de caso, na modalidade presencial que tenham 
disciplinas à distância. Este estudo permitirá que IES de cursos presenciais possam, 
portanto, implementar as práticas e as ferramentas em 40% das disciplinas à distância. 
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