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Resumo. A disseminação da educação a distância, vem criando novas demandas 
relacionadas a sistemas tecnológicos de suporte, a metodologia de ensino e as 
estratégias pedagógicas apropriadas. Diante disto compartilhamos uma 
metodologia sistematiza e utilizada para o desenvolvimento de cursos on-line, 
baseada na Metodologia dos Ciclos. Descrevemos o processo de 
desenvolvimento de um curso on-line contemplando os estágios e procedimentos, 
bem como o resultado alcançado, a partir do curso construído e da avaliação dos 
alunos. O caso apresentado ilustra a importância da utilização de uma 
metodologia para a agilização e organização do processo de planejamento e 
construção de um curso on-line. 
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Introdução 
O contextual atual, no qual destacamos elementos como a grande 

quantidade de informações disponíveis, a sofisticação dos meios de comunicação 
e a competitividade, demandam a formação continuada e a constante atualização. 
Diante disto, propostas de educação têm ganhado destaque, dentre elas a 
educação a distância. O que por sua vez cria novas demandas de sistemas 
tecnológicos de suporte, metodologia de ensino e estratégias pedagógicas 
apropriadas.  

Neste sentido este texto busca contribuir para o aprimoramento destas 
estratégias e metodologias, visando garantir a crescente qualidade nessa 
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modalidade de ensino. Por meio da descrição da metodologia sistematizada e 
desenvolvida no processo de planejamento e desenvolvimento de cursos on-line 
pela Ilog Tecnologia. Assim, inicialmente é apresentada a metodologia e em 
seguida descrevemos os procedimentos adotados, baseados na mesma, para a 
transposição do curso de “Contabilidade para Profissionais não Contadores”, 
desenvolvido em pareceria com EAD-SENAI-MG. 

 
Descrição da metodologia utilizada 

Os procedimentos de uma metodologia orientam e organizam o processo 
de construção de conteúdo on-line, o que aborda desde o contato com o cliente, o 
planejamento até a avaliação e a atualização posterior à implantação do curso. 

A metodologia utilizada compõe-se por dois estágios com procedimentos 
específicos e baseia-se na Metodologia dos Ciclos (RAMOS, 2003), sendo um 
voltado para os procedimentos de estruturação e planejamento, denominado Ciclo 
de Estruturação, e o outro para o desenvolvimento e produção do conteúdo 
propriamente dito, o Ciclo de Desenvolvimento composto por Dispositivos 
Organizadores do Conteúdo (DOCs) elementos independentes que podem ser 
articulados de acordo com as características do curso.  

O ciclo de estruturação é dividido em 6 fases: o diagnóstico, o 
planejamento, a concepção, a produção, a implementação e a manutenção. Neste 
ciclo são discutidas as etapas do projeto de aprendizagem, os objetivos e 
estruturas do curso, assim como é delimitado o perfil da empresa ou instituição de 
ensino e do público alvo, visando garantir o desenvolvimento de uma solução 
eficaz. As fases são descritas na tabela a seguir: 
 

Fases Descrição 
Diagnóstico Pode estar no início ou no final do processo. No início do processo tem o 

objetivo de orientar e levantar os aspectos e elementos necessários ao 
desenvolvimento do curso. No final do processo tem o objetivo de avaliar o 
curso e orientar possíveis alterações e reestruturações, o que retoma o ciclo. 
Algumas ações fazem parte do diagnóstico como a pesquisa sobre o perfil da 
empresa e dos alunos, bem como a identificação da problemática. 

Planejamento Parte da identificação dos problemas e análise dos requisitos do cliente, 
visando sinalizar soluções mais apropriadas. Este momento é direcionado 
para pensar e refletir sobre ações futuras, levando em conta a realidade, os 
meios e os fins, para definir a estrutura e características do curso, bem como 
fornecer subsídios para sua construção. Esta etapa prevê algumas ações 
como: o delineamento da demanda, a descrição dos objetivos e do perfil dos 
alunos, bem como a definição Dispositivos Organizadores do Conteúdo 
(DOCs)  e ferramentas.  

Concepção Compreende a descrição e análise da solução mais apropriada, configurando-
se como um planejamento mais avançado no qual os elementos definidos 
anteriormente são melhores estruturados e definidos descritivamente. Esta 
etapa prevê algumas ações como: a descrição objetiva dos tópicos do 
conteúdo, a elaboração dos storyboards e a definição dos elementos 
agregados ao conteúdo (objetivos, desafios, imagens, jogos, vídeos, etc). 
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Produção Concretização da concepção e engloba a etapa de desenvolvimento do curso. 
No Ciclo de Desenvolvimento os DOCs são trabalhados de modo a garantir a 
construção concreta do curso, envolve o desenvolvimento do conteúdo e de 
seus elementos agregados, bem como a integração dos recursos 
desenvolvidos e dos DOCs. Nesta fase está envolvida a pesquisa e produção 
do conteúdo, a estruturação e sua organização.  

Implantação Ocorre a junção dos recursos para instaurar a unidade do curso e fusão do 
conteúdo com o sistema Learning Management System (LMS) no qual será 
inserido. 

Manutenção Prevê o acompanhamento do curso para possíveis alterações e atualizações, 
bem como o suporte técnico. 

Tabela 1. Fase do ciclo de estruturação. 
Fonte: RAMOS, 2003. 

 
A etapa de desenvolvimento envolve a metodologia de ensino utilizada 

para construção do design instrucional do curso e do conteúdo, o que envolve os 
objetivos, contextualização, conteúdo, atividades e avaliação. Esta etapa está 
organizada por elementos independentes que podem ser agrupadas de acordo 
com o formato dos cursos, que são definidos a partir dos objetivos e 
características.  

O conjunto de elementos deste ciclo, os DOCs, pode ser compreendido 
como um jogo de encaixe no qual é possível compor o curso de acordo com as 
ferramentas e estratégias definidas. Na tabela a seguir são descritos os DOCs: 

 

 DOC Descrição 
Problematização Apresenta questões norteadoras para orientar o estudo. Consiste num 

elemento para instigar e envolver o aprendiz na busca de soluções e 
aplicação do conhecimento. A definição do problema deve ser orientada pela 
prática, tendo em vista proposições para ações transformadoras (BEHRENS, 
2000).  

Contextualização Tem a finalidade de criar um ambiente de estudo agradável e envolvente, 
desenvolvendo um contexto aproximado da realidade, o que orienta a 
construção do conteúdo e do layout, bem como a formulação das atividades. 
Esta estratégia cria maior proximidade com a prática e permite estabelecer 
conexões diretas com os desafios do contexto real, além de envolver o aluno 
no processo de aprendizagem. 

Conteúdo Orienta a formulação de atividades e relaciona-se com o contexto, bem como 
com os objetivos e competências definidas. Apresenta a temática e os 
conhecimentos básicos pertinentes a problematização levantada. Vários 
elementos estão agregados ao conteúdo, como: animações, imagens, 
esquemas gráficos, assessor de conteúdo, histórias, casos, etc. 
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Produção 
Individual 

 Deve focalizar propostas de atividades mais voltadas para aplicação prática 
do conteúdo, resgatando situações aproximadas da realidade, o que 
contempla a ação efetiva, através de movimentos para buscar, acessar e 
investigar informações para solucionar um dado problema. Neste momento é 
possível refletir sobre o conteúdo apresentado, bem como voltar para sua 
aplicação prática. Segundo Rosemberg (2002), há situações que exigem a 
imersão do aluno de modo mais direto no problema ou situação e a 
simulação, viável através dos recursos da internet, oferece oportunidades 
para o aprendiz praticar e aplicar o conhecimento adquirido, como ambientes 
simulados e interativos permitem o exercício da prática e a possibilidade do 
erro e do fracasso sem grandes prejuízos como ocorreria na realidade prática. 

Discussão 
Coletiva 

Explora a interação e a colaboração como estratégias para o aprimoramento e 
aprofundamento dos conhecimentos, utilizando as ferramentas de 
comunicação disponíveis como fóruns e ambientes de gerenciamento de 
grupo. Para tanto, o aprendiz já se preparou individualmente para realizar a 
troca de conhecimentos e experiências. 

Produção 
Coletiva 

Propõe o trabalho em parcerias a partir da interação, o que torna possível 
produzir e estruturar trabalhos que possibilitem dar soluções eficientes a 
problemas propostos, já que respostas coletivas tende a agregar maior valor e 
eficácia, pois são somadas e melhoradas as contribuições individuais. A 
produção coletiva torna imprescindível a discussão coletiva. 

Avaliação Possibilita avaliar o desempenho e aproveitamento dos alunos no curso, bem 
como avaliar o próprio curso para possíveis alterações, reestruturações e 
atualizações, tendo em vista a obsolescência e a dinamicidade do 
conhecimento. A avaliação do aluno é explorada principalmente em curso 
formais, porém pode ser utilizada como estratégia para os alunos se auto-
avaliarem com relação ao seu aproveitamento e aprendizado, indicando 
pontos e áreas que precisam ser melhoradas.  

Tabela 2. Descrição dos DOCs do Ciclo de desenvolvimento. 
Fonte. RAMOS, 2003 

 
A construção do conteúdo deve ser orientada por objetivos significativos e 

motivacionais, contemplando o que os alunos serão capazes de fazer ao final do 
curso e quais benefícios este aprendizado proporcionará, dessa forma o aprendiz 
pode reconhecer a importância do curso e valor de sua dedicação (ROSEMBERG, 
2002). Tendo em vista que a elucidação do resultado positivo do aprendizado 
constitui-se num elemento motivador. 

Além disso, o conteúdo deve priorizar algumas características básicas 
como: a consistência, autenticidade, hipertextualidade e objetividade, bem como a 
característica fundamental de ser auto-explicativo. 

 
 

O curso de “Contabilidade para Profissionais não Contadores”: o processo 
de planejamento e desenvolvimento 

O Sistema FIEMG, através do Núcleo de Educação a Distância do SENAI-
MG, capacitou em 2003, aproximadamente 150 colaboradores com o curso de 
“Contabilidade para Profissionais não Contadores”. 

A demanda que surgiu das entidades que compõem o Sistema FIEMG - 
SENAI, SESI e IEL, foi atendida através da modalidade de educação a distância, 
utilizando os recursos da Internet. O conteúdo do curso de autoria da ESTUDAR 
Consultoria e Empreendimentos, parceira do Núcleo de Educação a Distância do 
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SENAI-MG, teve a inclusão de um capítulo específico para atender as 
necessidades do Sistema, que presta contas ao TCU - Tribunal de Contas da 
União. 

O curso foi disponibilizado no Sistema Web Ensino, software gerenciador 
de e-learning desenvolvido pela Ilog Tecnologia, empresa que atende a EAD-
SENAI-MG, e que teve um papel muito importante na adequação do curso neste 
ambiente.  

Através da contratação da Ilog, pela EAD-SENAI-MG,  foi realizada a 
transposição do curso para a versão on-line, visando explorar os recursos e 
possibilidades oferecidas pelo Sistema Web Ensino. Este trabalho realizado pela 
Ilog Tecnologia baseou-se na Metodologia dos Ciclos, cujo o processo será 
descrito a partir das etapas da metodologia. 

No que diz respeito ao ciclo de estruturação, a seguir descrevemos os 
procedimentos realizados em cada fase: 

 
a) Diagnóstico:  Inicialmente o Núcleo de Educação a Distância do SENAI-MG e 

a ESTUDAR repassaram as informações necessárias para a realização da 
adequação e transposição do conteúdo para a versão on-line. Estas 
informações referiam-se aos objetivos gerais do curso, o publico alvo e 
especificações sobre o conteúdo (temáticas, profundidade, avaliações). 

b) Planejamento: A partir das informações recebidas foram definidas as 
atividades necessárias, os profissionais envolvidos, a infra-estrutura e os prazos 
para o desenvolvimento. 

c) Concepção: Tendo em vista os Dispositivos Organizadores do Conteúdo 
(DOC) e o material recebido, foi possível definir quais DOCs seriam utilizados 
para compor o conteúdo e a forma dos mesmos. Assim, foi feita a descrição da 
estrutura do curso, validada pelo Núcleo de Educação a Distância do SENAI-
MG. Nesta etapa também foi delineado o layout de apresentação do conteúdo. 

d) Produção: Após aprovação da proposta enviada pela Ilog Tecnologia, iniciou-
se as atividades de produção do conteúdo. Nesta foram desenvolvidos os 
DOCs que iriam compor o conteúdo instrucional. Assim,  inicia-se o Ciclo de 
Desenvolvimento que será descrito no próximo item.   

e) Implantação: Nesta etapa o conteúdo e seus elementos como: imagens, 
atividades e avaliações, foram publicados e testados no Sistema Web Ensino, 
no qual o curso esta disponibilizado. 

f) Manutenção: O curso  foi oferecido para uma turma piloto,  a qual contribuiu 
para validar e realizar as alterações e adequações necessárias, para que o 
curso atingisse, efetivamente o objetivo final , ou seja, a aprendizagem do 
aluno. 

 
No que diz respeito ao ciclo de desenvolvimento, a seguir descrevemos os 

procedimentos realizados em cada DOC: 
a) Problematização: Este item consiste na questão central do conteúdo, que 

neste curso referia-se a aplicação prática de conceitos contábeis em atividades 
cotidianas. A partir deste problema, foi possível identificar o problema de cada 
unidade do curso e a partir deles definir o objetivo de cada uma, bem como 
pensar nas atividades e recursos. 
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b) Contextualização: Foi utilizado um personagem, o professor Moreira, que tem 
a função de acompanhar os alunos nas unidades dando dicas e sugestões, 
bem como reforçando aspectos e aplicações importantes do conteúdo. 

 
Figura 1. Personagem do curso 
Fonte: EAD-SENAI-MG, 2004 

 
c) Conteúdo: O conteúdo explora imagens ícones, e exemplos de situações 

práticas de aplicação do conhecimento. Nesta fase foram necessários realizar 
alguns ajustes no conteúdo, que, para tanto, foi solicitado o auxílio da 
ESTUDAR, resgatando, por exemplo, aplicações práticas em determinados 
pontos do conteúdo, tornando-o mais claro e agradável. O conteúdo orientou a 
formulação de atividades e a delimitação do contexto.  

 

 
Figura 2. Layout de apresentação do conteúdo no Web Ensino 

Fonte: EAD-SENAI-MG, 2004 

 
d) Produção Individual: Cada unidade possui uma atividade relativa a temática 

abordada. Estas atividades são jogos e questões objetivas. Além destas 
atividades, o curso prevê a entrega de um relatório contemplando o registro das 
transações contábeis, a partir da descrição de um caso. Assim, com esta 
avaliação espera-se a integração dos conhecimentos adquiridos a um problema 
prático. 
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Figura 3. Jogo sobre Conta T 
Fonte: EAD-SENAI-MG, 2004 

Figura 4. Jogo sobre Conta Patrimonial 
Fonte: EAD-SENAI-MG, 2004 

 
 
e) Discussão Coletiva: A estratégia para promover a discussão coletiva são os 
Chats agendados pelos instrutores, que, inicialmente, servem para integrar a 
turma e posteriormente para discutir temas relacionados ao conteúdo. Dentre 
os temas discutidos destacamos: “Princípios Contábeis” e “Relatórios 
Contábeis”. 

f) Produção Coletiva: Não foi prevista nenhuma produção coletiva, em função 
das características do curso, pois, para prever este tipo de atividade, é preciso, 
por exemplo, ter um tempo maior de estudo para organização do grupo, 
interação dos integrantes para a construção do trabalho. 

g) Avaliação: Foi realizada através de síntese e aplicação do conteúdo numa 
situação prática. A partir da descrição da avaliação o aluno compõe e envia um 
relatório ao instrutor oferecendo uma solução ao problema proposto. 

 
Avaliação do Curso on-line: a perspectiva dos alunos 

O curso “Contabilidade para profissionais não contadores” foi avaliado 
pelas turmas que já cursaram, através de uma ferramenta disponível no ambiente 
virtual de aprendizagem, a Pesquisa de Opinião, que fica disponível para o aluno 
no quadro de avisos, conforme definição dos professores. 

Este recurso é utilizado freqüentemente para avaliar o curso, pois permite 
a inclusão de questões objetivas e discursivas, o que resulta num relatório 
sistematizado com as respostas obtidas. 

Utilizaremos a avaliação realizada pela Turma 3 para demonstrar o grau 
de satisfação e as opiniões dos alunos com relação a alguns aspectos do curso. 
Nesta turma, dos 47 participantes, 21, ou seja, 44,7 %, responderam a pesquisa. 
Os dados foram tabulados em outubro de 2003. 

 
1) Atendimento dos objetivos propostos pelo curso: 19,05% dos alunos avaliou 

que o curso conseguiu atender os objetivos, 71,43% avaliaram como boas as 
estratégias para alcançar os objetivos e 9,52% indicam a necessidade de 
rever alguns aspectos para garantir o atendimento dos objetivos propostos. 

 
Gráfico 1. Percentual de avaliação do atendimento aos objetivos proposto 

Fonte: EAD-SENAI-MG, 2004 
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2) Aplicação do conteúdo na prática: 23,81% dos alunos avaliaram como “Muito 
bom” a relação estabelecida entre o conteúdo teórico e as questões práticas, 
66,67% avaliaram como “Bom” e 9,52% apontam para o aprimoramento deste 
aspecto, pois avaliaram como regular. 

 
Gráfico 3. Percentual de avaliação do aplicação do conteúdo na prática 

Fonte: EAD-SENAI-MG, 2004 
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3) Clareza e objetividade do conteúdo: 33,33% dos alunos apontam como muito 

boa a clareza e a objetividade do conteúdo, 47,62% avaliam como bom estes 
aspectos e 19,05% indicam a necessidade de melhorar estes aspectos, pois 
avaliam como regular. 

 
Gráfico 3. Percentual de satisfação relacionado a clareza e objetividade do conteúdo 

Fonte: EAD-SENAI-MG, 2004 
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Os dados apresentados referentes a três aspectos indicam que o grau de 
satisfação dos alunos com relação ao curso é bom e, que, alguns ajustes são 
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necessários para melhorar o curso. E, destacamos ainda, que nenhum dos itens 
foi classificado como “Ruim” pelos alunos. 

Além dos dados coletados a partir de questões objetivas, nesta pesquisa 
foi reservado um espaço para comentários, que, dentre os registrados destacamos 
os seguintes: “Foi uma oportunidade muito boa e a didática e conteúdo utilizados 
otimizaram meu aproveitamento do conteúdo.”; “Acho que esse tipo de curso 
deveria ser realizado sempre, pois assim investimos em melhorias tanto para o 
lado profissional como também para o pessoal, estão todos de parabéns.”;  
“Apreciaria participar de novos cursos, inclusive, a respeito de impostos. Pois, isso 
seria de grande valia para a realização do trabalho, na Unidade. Muito obrigada!”; 
“É sempre bom quando temos uma oportunidade para ampliarmos nossos 
conhecimento, o que foi possível através do Curso de Contabilidade. Espero que 
em 2004 tenhamos novas oportunidades e novos cursos.” 

Além destes comentários, foram ressaltados alguns aspectos que podem 
ser melhorados e repensados, como por exemplo: a necessidade de maiores 
esclarecimentos em alguns temas, informações insuficientes para realização de 
alguns exercícios e pouco tempo para realizar o curso. 

Estes aspectos podem ser enriquecidos com material para consulta, 
disponibilizados na biblioteca. Apesar do curso disponibilizar uma biblioteca rica 
em material complementar, a mesma não foi devidamente explorada e utilizada. O 
que se sugere é um incentivo maior pelo professor, tutor e monitor aos alunos. 
Com relação ao tempo, podemos observar que é relativo, pois dependerá do ritmo 
de aprendizagem de cada aluno, inclusive do próprio tempo livre, disponível para a 
dedicação ao curso, o que inviabiliza a mensuração de uma carga horária que 
satisfaça plenamente todos os alunos. 

 
Considerações finais 

A utilização de uma metodologia de trabalho garante maior agilidade, 
organização e qualidade ao trabalho desenvolvido. Além disso, destacamos a 
funcionalidade da Metodologia dos Ciclos, por ter sido construída a partir da 
experiência e das necessidades encontradas no desenvolvimento de cursos on-
line.  

O curso  descrito é um exemplo de sua aplicação, no entanto esta 
metodologia vem sendo utilizada no desenvolvimento de diferentes tipos de cursos 
e vem demonstrando grande flexibilidade de aplicação, por isso é importante 
divulgá-la visando contribuir para o aprimoramento dos processos de 
desenvolvimento de cursos on-line. 
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