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Engajamento e evasão em Educação a Distância: uma perspectiva 
socioafetiva 

 
O MOOC tem por objetivo propiciar um espaço de discussão sobre a dimensão 
socioafetiva em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). O curso faz uma 
revisão interdisciplinar considerando as áreas da Educação, Informática e 
Psicologia, de modo que o participante possa: (1) relacionar conceitos; (2) 
verificar formas de reconhecimento dos aspectos socioafetivos em AVA; (3) ter  
embasamento teórico e pressupostos para discorrer sobre o tema; e, (4) no caso 
de público docente, (re)pensar possíveis ações pedagógicas. A disponibilização 
dos materiais do curso está baseada na teoria Visual, Auditory, Reading and 
Kinesthetic de Fleming e Bonwell para Estilos de Aprendizagem. Nesse sentido, 
cada módulo contém: texto explicativo no formato e-book, infográfico, vídeo e 
materiais complementares para consultas. Ao término de cada módulo, o aluno 
realizará uma atividade em formato de questionário. Para o desenvolvimento do 
MOOC, a equipe foi dividida em Pedagógica e Técnica. A primeira é responsável 
pelo planejamento e construção do conteúdo. O resultado foi a elaboração dos 
textos e storyboards dos infográficos de cinco módulos: MÓDULO I - Ambientes 
virtuais de aprendizagem; MÓDULO II - Afetividade em AVA; MÓDULO III - 
Interação social em AVA; MÓDULO IV - Contágio emocional e empatia em AVA; 
MÓDULO V - Engajamento, evasão e características geracionais. A segunda 
equipe encarrega-se da criação da identidade visual e no apoio técnico de 
desenvolvimento. A equipe definiu o Manual da Identidade Visual (paleta de 
cores, logos, fonte, vinhetas, padrões de design, usabilidade e acessibilidade) e 
prepara-se para edição dos vídeos. Os módulos podem ser acessados de forma 
aleatória. Entretanto, para emissão do certificado de conclusão, o aluno deverá 
totalizar média 7,0 e preencher o questionário de satisfação do curso. Acredita-
se que o MOOC possibilitará embasamento a profissionais de diferentes áreas 
como forma de melhor conduzir práticas educacionais ao considerar os aspectos 
socioafetivos em AVA. 


