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AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE VIRTUALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR. Damaris Guerra Barros, Carlos Baldessarini Cano (orient.) (Departamento de Ciências 
Administrativas, Escola de Administração, UFRGS). 

Devido a tecnologia vigente nos tempo de hoje, estudaremos uma nova técnica de ensino-aprendizagem, a Educação 
à Distância. Veremos como funciona e se essa didática pode ser aplicada nos cursos de graduação da UFRGS. O 
objetivo geral deste projeto é analisar o processo de virtualização das atividades educacionais nas instituições de 
ensino superior brasileiras, através de seus programas de ensino à distância. Tem como objetivos específicos: 
analisar os impactos da virtualização do processo de ensino-aprendizagem; perceber as características que tornam 
virtuais as operações de uma instituição de ensino superior; verificar o porte dos espaços físicos e sua relação nas 
atividades virtuais de ensino; observar as relações que estas instituições estabelecem com seus alunos; descrever 
como se dá o processo de ensino-aprendizagem através do Espaço Cibernético e estudar como estas instituições se 
reproduzem e expandem seu raio de atividade. A fase teórica deste trabalho compreende uma extensa compilação de 
conhecimentos existentes sobre o tema genérico da virtualização das instituições de ensino superior e das 
possibilidades que o atual estágio tecnológico propicia. É uma fase de reunião e seleção de conceitos, relatos de 
experiências, modelos propostos e tendências visualizadas, encontrados esparsos em diversas fontes de consulta. 
Deverão ser utilizadas as fontes mais usuais, como livros, periódicos, anais de congressos; mas também fontes menos 
tradicionais, como sites da Internet, bibliotecas virtuais, bancos de dados dinâmicos e fóruns virtuais de discussão. 
Também será utilizado um estudo de caso múltiplo. Temos a satisfação de concluir que o sistema, se utilizado 
corretamente, funciona e estimula o aluno, que responderam positivamente a nossa experiência. Queremos estender o 
projeto para a Extensão, observando um formato de site e desenhá-lo de acordo com as técnicas que mais obtiveram 
resultados positivos na pesquisa, sendo esse o nosso principal foco daqui por diante. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 
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