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Estudo comparativo quanto ao aproveitamento dos modelos presencial e a distância 

do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

Resumo 
 

O projeto tem por finalidade realizar um estudo comparativo quanto ao 

aproveitamento referente a frequência e nota dos modelos presencial e a distância – 

um estudo de caso com os alunos do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos. No que se refere aos procedimentos metodológicos, a pesquisa, se 

caracterizará por sua abordagem quantitativa. Quanto aos meios, se caracteriza por 

ser um estudo de caso, descritiva e bibliográfica. A técnica utilizada para a coleta de 

dados será a análise documental. Como resultados desta pesquisa serão 

apresentados as diferenças, caso houverem entre as modalidades.O texto deverá 

fornecer informações sobre o objetivo do trabalho, o problema estudado e o 

encaminhamento dado ao problema com os resultados atingidos (mesmo que sejam 

parciais).  

 
Introdução 

 
Percebe-se que a forte competitividade no atual mercado de trabalho torna 

necessária e contínua a qualificação dos profissionais, o que faz da graduação um 

requisito indispensável aos que buscam sucesso profissional. Paralelo a isto, 

pressupõem-se que a EAD está em expansão, não deixando o ensino presencial de 

ser importante neste processo. 

Neste contexto, pesquisas acerca destas modalidades se fazem 

constantemente necessárias, a fim de que, conhecendo-as melhor, as instituições de 

ensino superior, possam implementá-las de forma qualificada, proporcionando 

aprendizado por meio de um ensino de qualidade quanto ao aproveitamento, que 

possibilite a preparação profissional tão requerida pelo mercado de trabalho, nos 

mais diferentes segmentos indiferente da escolha da modalidade. 

Neste sentido, pode-se questionar: em que medida se dá, na prática, a 

eficiência e aproveitamento entre estes modelos? Tal questão necessita utilizar-se 

de auxílio através de pesquisa que vislumbre, especialmente, no aproveitamento em 

que se refere a notas e freqüências dos estudantes com relação a ambas as 

modalidades.   

 



Objetivos 
 

 Verificar através de estudo de caso, qual das modalidades de ensino 

(presencial ou a distância) possui melhor aproveitamento em relação a notas e 

frequências.  

Os objetivos específicos deste estudo são os seguintes: 

� Realizar levantamento de notas e frequências dos acadêmicos; 

� Estabelecer uma comparação entre os resultados acerca do Curso de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humano;   

� Apontar, a partir da comparação entre as duas propostas, se há diferenciação 

nos métodos no que tange a aproveitamento de notas e frequência. 

 
Metodologia  

 
A pesquisa em questão é de origem quantitativa e também considerada como 

estudo comparativo e avaliativo. Estão participando da referida pesquisa alunos de 

Graduação do Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, nas 

modalidades presencial e a distância da Faculdade Anhanguera de Jaraguá do Sul. 

A pesquisa está sendo realizada em diferentes etapas, descritas a seguir: 

 
Desenvolvimento 

 
A educação está passando por um processo de mudança, que provoca 

repercussões econômicas, sociais, políticas, educacionais e que, estimuladas pelo 

novo e surpreendente modo de vida que o avanço tecnológico tem proporcionado ao 

homem, a cada instante, tendo-se a necessidade de olhar diferente para a 

educação, a fim de se traçar um novo perfil de estratégias pedagógicas e da relação 

professor/estudante, frente às velozes transformações informático-didáticas. 

Segundo Aranha (2013): O momento exige invenção, com ousadia de imaginação 

para criar o novo, o modelo da escola tradicional mostra-se anacrônico, e as 

propostas para o ensino e a aprendizagem não se referem apenas às novas 

gerações mas aos que permanecem excluídos do sistema bem como à educação 

continuada dos adultos educados pelos antigos padrões. 

Segundo Moran (2009), o caminho é o da convivência em todos os campos 

e áreas, isso favorece a mobilidade de alunos e professores, alunos podem migrar 



para de uma modalidade para outra sem problema, podem fazer algumas 

disciplinas comuns, alunos a distancia e presenciais cursando disciplinas comuns.  

Moran (2009) afirma ainda que a principal diferença entre a educação 

presencial e educação à distância é que na educação à distância o estudante tem 

acesso ao conhecimento e desenvolvem hábitos, habilidades e atitudes relativos 

ao estudo à sua própria vida, no tempo real e local que lhe são adequados, não 

com a ajuda, em tempo integral da aula, de um professor, mas com a mediação de 

professores atuando à distância e com apoio de materiais didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação. 

O estudo se dará por completo assim que os dados de notas e freqüências 

forem coletados e analisados pelos autores. 

 
Resultados Preliminares 

 

A primeira etapa da pesquisa envolveu a elaboração do referencial teórico 

que dará sustentação às demais etapas. Através dos estudos bibliográficos desta 

primeira etapa, pode-se perceber que o avanço das tecnologias da informação vem 

modificando o modo de vida das pessoas, o que faz com que se alterem as formas 

de conviver e trabalhar, além de introduzir novos valores, hábitos e tipos de 

interação social, incluindo o aparecimento de novas formas de ensinar e aprender. 

Uma mudança de atitude da sociedade poderá ser difundida através dos resultados 

obtidos no estudo proposto tornando os cidadãos com mentes abertas às novas 

tecnologias e criando o hábito de compartilharem sobre sua vida, trabalho e suas 

experiências de sucesso em seus estudos. Poderá se demonstrar as diferenças ou 

semelhanças das modalidades oportunizando assim a livre escolha pelos modelos e 

possibilitando aos menos favorecidos a realização de um curso superior em favor de 

sua carreira profissional e auto-realização.  

A segunda etapa corresponderá à coleta de dados quantitativos, através da 

análise de notas em atas e frequências pelas listas de presença. Através destes 

dados, se buscará comparar as diferenças entre as modalidades do curso estudado, 

a partir da análise das questões comuns a ambos. Assim, o trabalho prosseguirá a 

partir da comparação realizada fazendo diversas inferências, sugerindo pontos de 

melhoria. 



O que ficou evidente, é que os professores passaram a ser parceiros de 

aprendizagem. Desta forma, o contato pessoal não é desvalorizado. Embora haja 

dificuldades, as oportunidades são muito superiores as adversidades. Os meios 

tradicionais de divulgação do conhecimento, como os livros e as salas de aula tem 

sido alterados como surgimento de tecnologias interativas. 
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