
 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da Implementação de um Modelo de Desenho Instrucional num determinado 

contexto corporativo  

  

 

Ana Margarida de Matos Paes de Faria 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  

 

 

 

Área de especialização em Educação e Tecnologias Digitais 

 

2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da Implementação de um Modelo de Desenho Instrucional num determinado 

contexto corporativo  

 

 

Ana Margarida de Matos Paes de Faria 

 

Dissertação orientada 

pelo Prof. Doutor Fernando Albuquerque Costa 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

2015 

 



 

 

 

Agradecimentos 
 
Gostaria de agradecer ao meu orientador Professor Doutor Fernando 

Albuquerque Costa, pela paciência, resposta rápida, conselhos e sugestões que 

possibilitaram chegar a um trabalho final mais rico, estruturado e coeso. 

 À minha família e amigos pelo apoio incondicional e por me ajudarem e manter 

o rumo e motivação até ao fim. 

Ao Luís pela paciência, por me ajudar a manter o foco nos meus objetivos, e a 

tomar as decisões mais difíceis. 

 

Muito obrigada a todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo 
 
Esta investigação incidiu na Análise da Implementação de um Modelo de 

Desenho Instrucional designado por EPTEALAS (Envolvimento, Preparação, 

Transmissão, Exemplificação, Aplicação, Ligação, Avaliação e Simulação) no contexto 

corporativo. 

Reconhecendo a importância do elearning no contexto organizacional, 

procurou-se compreender o processo de Desenho Instrucional na construção de um 

conteúdo de elearning, tendo como referência as estratégias utilizadas e alguns 

aspetos nucleares desta modalidade de formação, nomeadamente a motivação do 

aluno e a elevada percentagem de desistências (muitas vezes associada a esta 

metodologia). 

O processo de Desenho Instrucional foi analisado tendo por base uma 

experiência no contexto organizacional, numa Ordem Profissional.  

Os resultados obtidos demonstram que este modelo permite normalizar a 

criação de conteúdos em elearning, assegurando a eficiência no processo e 

garantindo a qualidade no produto final. No caso em análise foi possível verificar a 

eficácia do modelo considerando a taxa de conclusão e níveis de satisfação com a 

metodologia utilizada. 

 

Palavras-Chave: Modelo de elearning; Desenho Instrucional; Elearning Corporativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

 

The present working paper, refers to the analysis of an Instructional Design 

Model implementation, known as IPTEACES (Involvement, Preparation, Transmission, 

Exemplification, Application, Connection, Evaluation and Simulation). 

Recognizing the importance of elearning within the organizational context, 

allows us to understand the Instructional Design process, in the development of an 

elearning content, having the strategies used as a reference, including some core 

aspects related to this training method, such as student motivation and the high 

percentage of dropouts (often associated to this methodology).    

The Instructional Design process, was analysed in an 

organizational/professional environment, within a professional association.                       

The results obtained allow us to infer that this model is able to normalize the 

development of elearning contents, ensuring process efficiency and quality. In this case 

study it was possible to verify the model efficiency, considering the conclusion rate and 

satisfaction levels obtained (with this methodology). 

 

Key-Words: Framework elearning; Instructional Design; Corporate Elearning 
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Nota Introdutória 

No presente capítulo será apresentada e contextualizada a presente investigação.  

Neste momento o modelo será apresentado de forma breve, existindo a preocupação 

em identificar quais as questões e objetivos que surgem como suporte ao estudo e 

permitem desenvolver todo o percurso do trabalho apresentado. Ainda neste ponto é 

apresentado de forma sucinta o contexto em que surge o presente trabalho e é 

identificada toda a estrutura da investigação, sendo revelados quais os principais 

temas tratados em cada Capítulo. 
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O tema selecionado para a realização da presente investigação relaciona-se 

com a implementação do modelo EPTEALAS (Pena, 2011) no contexto de uma Ordem 

Profissional. A EPTEALAS consiste num modelo que visa disponibilizar estratégias de 

aprendizagem que o especialista de Desenho Instrucional deverá considerar na 

criação de conteúdos na metodologia de elearning, possibilitando assim conduzir e 

orientar o trabalho deste profissional. 

A seleção desta temática prende-se sobretudo com motivos profissionais e 

pessoais uma vez que, enquanto especialista de Desenho Instrucional este modelo 

orientou a minha prática profissional durante a minha atividade numa empresa de 

formação a distância.  

Neste sentido o foco desta investigação incide sobre um projeto em que existiu 

a oportunidade de acompanhar a implementação do modelo em análise e no qual este 

modelo foi implementado - a formação a distância numa Ordem Profissional.  

Na seleção do tema foi considerada a utilidade do mesmo, não só em relação à 

minha atividade profissional, mas também ao nível da investigação na área do 

elearning no contexto organizacional, em que este trabalho poderá contribuir para a 

construção de novos conhecimentos e perspetivas. 

1. Definição da problemática  

A questão de partida “Como implementar o Modelo de Desenho Instrucional 

EPTEALAS num Contexto Organizacional” será a linha orientadora desta investigação. 

Para dar resposta a esta problemática e após um enquadramento teórico em que será 

contextualizado o conceito de elearning no contexto Organizacional, serão destacados 

alguns modelos de referência do Desenho Instrucional, é apresentado em detalhe o 

Modelo em estudo e será, posteriormente, apresentado o processo de implementação 

deste modelo num contexto organizacional específico - uma Ordem Profissional. Por 

forma a garantir a privacidade da Organização, esta não será identificada no presente 

estudo. Este processo será apresentado e analisado, considerando duas perspetivas: 

o ponto de vista do trabalho de construção do conteúdo – O Desenho Instrucional - e o 

ponto de vista dos formandos que realizaram os cursos de formação em que este 

Modelo foi implementado.  
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2. Questões e objetivos da Investigação 

A partir da problemática definida torna-se necessária a formulação de outras 

questões que clarifiquem a investigação, orientando o estudo e os seus objetivos. 

Assim sendo, e por forma a responder ao tema, procurar-se-á dar resposta às 

seguintes questões de investigação: i)“Como se caracteriza do ponto de vista teórico o 

Modelo em análise?”; ii)“Para um determinado contexto, como foi este modelo 

implementado?”; iii)“Em que medida essa implementação responde às necessidades a 

que é suposto responder?”; iv)“Qual foi a taxa de sucesso nos cursos em que o 

Modelo foi utilizado?”  

Para além das questões que permitem esmiuçar o foco do estudo, importa 

também clarificar os objetivos deste trabalho. Posto isto, e para responder à presente 

investigação, foram definidos os seguintes objetivos: i) Identificar e caracterizar 

modelos de Desenho Instrucional de referência; ii) Apresentar em detalhe a 

Framework EPTEALAS; iii) Conhecer o processo de implementação da Framework; iv) 

Analisar em detalhe as estratégias utilizadas para a sua implementação; v) Conhecer 

o diagnóstico de necessidades/Pedido Inicial efetuado pelo Cliente; vi) verificar qual a 

Taxa de Sucesso e satisfação dos formandos. 

3. Contexto da Investigação 

A presente investigação foi desenvolvida numa empresa especializada em 

soluções de formação a Distância. A empresa em questão denominada de agora em 

diante por “empresa x”, considerando a problemática das desistências muitas vezes 

associada ao elearning, procura contornar os fatores que influenciam esta questão, 

utilizando um Modelo de Desenho Instrucional específico na elaboração dos seus 

conteúdos – o Modelo EPTEALAS – modelo de desenvolvimento resultante da 

investigação realizada por Pena (2011), sendo este o modelo pedagógico que alinha 

os diferentes perfis funcionais da equipa em estudo, na conceção de conteúdos/cursos 

de elearning. Este modelo pretende assegurar que os cursos são criados tendo por 

base um conjunto de princípios pedagógicos e de usabilidade fundamentais ao 

processo de aprendizagem nesta modalidade. 

A investigação em análise surge no âmbito do modelo de parceria desta 

empresa com várias entidades, em que a “empresa x” dispõe de soluções 

especialmente adaptadas a Ordens e a Associações Profissionais, Sindicais e 

Empresariais. Este modelo de parceria permite, após um diagnóstico inicial realizado 

em colaboração com a equipa de desenvolvimento de conteúdos, que as várias 

entidades facultem aos seus membros oportunidades de formação de acordo com as 
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suas necessidades. Na presente investigação existiu a oportunidade enquanto 

membro da equipa da “empresa x” de acompanhar um projeto com estas 

características com uma Ordem Profissional parceira. Neste âmbito, foi possível 

acompanhar o arranque deste projeto e estar presente nas várias fases de 

desenvolvimento, conceção e acompanhamento dos cursos, reunindo assim todas as 

condições para o desenvolvimento do estudo. O projeto em análise envolveu a criação 

de três cursos de autoaprendizagem. Neste tipo de abordagem, os conteúdos são a 

formação por si só - a aprendizagem é realizada através do autoestudo dos conteúdos 

disponibilizados e atividades sugeridas, não existindo um ambiente colaborativo de 

suporte (Fóruns de discussão, Chats, entre outras ferramentas de comunicação 

síncrona e assíncrona).  

As temáticas abordadas foram identificadas pela Ordem em estudo sendo que 

os temas selecionados para os cursos surgiram devido a tratarem áreas prioritárias e 

transversais para a formação dos membros da Ordem em questão. Neste caso as 

temáticas selecionadas foram a)“Competências para Orientadores de Estágios”, b) 

“Elaboração de Relatórios”, e c)“Ética e Deontologia Profissional”.  

Para além da criação dos três conteúdos foi ainda criado o serviço de 

acompanhamento aos cursos (apoio Helpdesk via email e telefone) e documentação 

de suporte (guia interativo de navegação, Manual do formando, cronogramas da 

formação).  

Posto isto, o enfoque desta investigação incidirá sobre o trabalho de conceção 

dos conteúdos multimédia interativos – O trabalho do especialista em Desenho 

instrutivo que tem como referência o Modelo em análise - e a análise dos resultados - 

taxa de sucesso/conclusão). 

4. Estrutura do trabalho 

O presente relatório encontra-se subdividido em seis capítulos distintos:  

Capítulo I - integra a presente introdução em que é feito um enquadramento da 

investigação, respetiva problemática, questões orientadoras, contexto e estrutura; 

Capítulo II - referente ao enquadramento teórico, em que é apresentado o resultado da 

revisão bibliográfica base que sustenta o estudo; No Capítulo III - é apresentada com 

maior detalhe o Modelo EPTEALAS e respetivas etapas que o integram, sendo aqui 

esmiuçadas as estratégias e objetivos de cada fase. 

O Capítulo IV - corresponde à apresentação da Metodologia incluindo técnicas 

de investigação utilizadas na Investigação que nos permitiram recolher os dados 

necessários para avançar com o estudo; No Capítulo V - são apresentados e 
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analisados os resultados obtidos tendo em conta as ferramentas utilizadas para 

recolha de informação no terreno – A Entrevista e o questionário – sendo neste 

momento tratadas as respostas obtidas através dos recursos disponíveis; Finalmente, 

no Capítulo VI – são apresentadas as conclusões do estudo em que se procurará, de 

forma breve, responder às questões definidas à partida, sendo identificadas as 

limitações da investigação e sendo por fim apresentado um levantamento sintético das 

principais conclusões, enunciadas nas considerações finais. 
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Nota Introdutória 

Por forma a proporcionar uma maior compreensão da investigação em questão, torna-

se imprescindível a clarificação de alguns dos conceitos e temas que são abordados. 

Neste âmbito, no presente Capítulo será feito um breve enquadramento do elearning 

no contexto organizacional e principais preocupações associadas a esta metodologia 

de ensino, seguindo-se a definição do conceito de Desenho Instrucional e 

posteriormente a apresentação dos modelos de referência que surgem como base 

para a construção do modelo em análise. Procurar-se-á através do presente Capítulo 

compreender o papel do especialista em Desenho Instrucional bem como analisar os 

autores que surgem como referência na criação do modelo em estudo, e que nos 

permitem reconhecer as estratégias pedagógicas potenciadas neste modelo. 
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1. elearning no contexto organizacional 

Considerando o foco desta investigação - o estudo de uma situação de 

formação a distância no contexto organizacional – interessa, numa primeira instância, 

identificar e reconhecer de um modo geral as especificidades deste contexto.  

A explosão tecnológica que possibilitou que o computador passasse a fazer 

parte do quotidiano das pessoas, presente nas instituições, no ensino e nas empresas, 

assim como a difusão da internet, alteraram por completo a nossa forma de estar, de 

conhecer o mundo e mesmo de aprender. 

Existem vários motivos que nos poderão ajudar a compreender este fenómeno, 

nomeadamente pela forma como se acede ao conhecimento, por terem sido criadas 

novas formas de trabalho e de partilha de informação, bem como de pesquisa e de 

investigação. A sociedade evoluiu para uma sociedade tecnológica baseada no 

domínio do conhecimento (Missão para a sociedade de informação, 1997 cit. in 

Capitão et Lima, 2003).  

Para responder a estes desafios, as empresas e organizações têm agora a 

preocupação de manter os seus recursos humanos em constante atualização por 

forma a darem resposta à concorrência que existe no mercado. Torna-se assim 

fundamental garantir que os recursos das empresas acompanhem a tecnologia e 

tenham fácil acesso à formação e à atualização das suas competências de forma 

eficaz, garantindo o desempenho qualificado destes recursos. Este mundo 

organizacional em que a mudança é extremamente rápida devido à evolução e às 

novas competências profissionais exigidas é denominado por Lundvall (1994, 1999, 

2006 cit in Pena, 2011) por “Economia de Aprendizagem”. Para este autor existe nos 

dias de hoje uma constante necessidade de adaptação à mudança e de inovação. 

Hoje em dia cada um de nós tem de ter capacidade de aprendizagem e de 

desenvolvimento contínuo de novas competências (Alquimia da Inovação Lundvall, 

1994, 1999, 2006 cit in Pena, 2011). O elearning Organizacional visa dar resposta a 

esta realidade, cada vez mais exigente, procurando acompanhar o ritmo alucinante da 

tecnologia aliada ao conhecimento e associada muitas vezes a orçamentos limitados e 

a requisitos de qualidade muito elevados. Desta forma, o elearning deverá não só 

assegurar planos de formação complexos como, ser eficiente e eficaz, o que fomenta 

a necessidade de preparar as equipas especialistas em Desenho Instrucional para a 

criação rápida e eficaz de conteúdos.  

Num estudo da UK Open University e a Coopers & Lybrand Associates (Cit. in 

Lagarto, 2004), verificou-se que as empresas que utilizaram formação a distância com 
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os seus colaboradores, identificaram as seguintes vantagens nesta metodologia: i) 

taxas superiores de sucesso quando comparadas com outras metodologias utilizadas; 

ii) satisfação dos gestores de que dependiam esses trabalhadores; iii) melhor retenção 

da informação; iv) melhor e maior acesso a promoções por parte dos trabalhadores; v) 

aumento do número de trabalhadores que estudam no sentido da obtenção de 

qualificações profissionais (de 43% para 75% do total da «força de trabalho» nas 

industrias de metalomecânica pesada). Considerando os resultados deste estudo, 

poderíamos presumir que o elearning organizacional traz vantagens para a formação 

nas organizações mas, como verificámos, e devido às rápidas mudanças que ocorrem 

no nosso dia-a-dia, não se trata somente de pensar em utilizar o elearning nas 

organizações mas sim na utilização de um modelo eficaz que dê resposta às 

necessidades exigentes no mundo dos negócios. 

2. O Desenho Instrucional 

Considerando a emergência do Ensino a Distância em grande escala, 

constituído por diferentes participantes com distintos perfis, decorrente de vários 

fenómenos e cenários sociais, surge uma nova profissão/função: O especialista em 

Desenho Instrucional. 

Os objetivos e metas do trabalho deste profissional são efetivamente 

ambiciosos, dado que se pretende que este profissional consiga utilizar o espaço 

Online e respetivos recursos para a educação, sendo para este efeito necessária a 

adoção e conhecimento de múltiplas técnicas e competências específicas 

nomeadamente a criação de conteúdos, recursos, ferramentas, atividades, utilização 

de novas linguagens, textos, imagens, vídeos, entre outros. Esta multiplicidade de 

recursos e técnicas que este especialista deve garantir permite dar resposta à 

complexidade do ensino no que respeita a Educação a distância, que não se limita a 

difundir o conhecimento mas sim a construir formas de aprendizagem, comunicação e 

interação com o outro. (Milhomem, 2014). 

Para Milhomem (2014), cabe ao especialista em Desenho Instrucional, o papel 

de lidar com todos os recursos enunciados - midiáticos, metodológicos, didáticos e 

pedagógicos - por forma a desenvolver um produto que garanta as condições 

necessárias para a aprendizagem do aluno. 

Posto isto, o Desenho Instrucional pode ser definido como o processo que é 

estabelecido para desenvolver programas de educação e formação de uma forma 

consistente e confiável (Reiser & Dempsey, 2007). Pode ainda ser definido como um 

modelo para construir módulos educativos ou planificar aulas (Merrill, Drake, Lacy, 
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Pratt, 1996) que aumenta a capacidade de aprendizagem, torna a assimilação de 

conhecimentos e competências mais eficiente, eficaz e apelativa e motiva os alunos 

para a aprendizagem. A aprendizagem é um processo complexo pelo que é importante 

que o especialista nesta área esteja familiarizado com as várias teorias e conceitos de 

aprendizagem, para que possa implementar o seu Know-How e dar resposta a 

problemas mais difíceis. Através deste processo a instrução é melhorada pela análise 

de necessidades e desenvolvimento de materiais de aprendizagem.  

O avanço na utilização da tecnologia no contexto de aprendizagem tem 

permitido o desenvolvimento de inúmeras possibilidades na criação de conteúdos e 

desenvolvimento de conteúdos em elearning. Sabemos que a forma de distribuição 

destes conteúdos irá alterar-se em função da evolução tecnológica. No entanto, a 

necessidade de criação de projetos de formação de qualidade manter-se-á constante.  

A tecnologia é, neste contexto, apenas e simplesmente a ferramenta para o 

desenvolvimento e implementação de um curso de Elearning. Uma formação desta 

natureza dependerá do estudo e planeamento cuidado do público-alvo, da relevância/ 

adequação à realidade vivida pelo aluno, das estratégias pedagógicas utilizadas e do 

conteúdo selecionado.  

Por forma a garantir a qualidade do produto final, revela-se então necessário 

otimizar o trabalho do especialista em Desenho Intrucional - todo o processo de 

planeamento e desenvolvimento de cursos, a integração entre teorias de 

aprendizagem, desenho Instrucional e tecnologia, e conciliar as diferentes abordagens 

e a exploração da melhor ferramenta de suporte tecnológico para o desenvolvimento 

do curso. 

Posto isto, podemos concluir que cabe ao especialista em Desenho Instrucional 

a responsabilidade pela estruturação, organização e adequação dos conteúdos, a 

definição da abordagem, a adaptação ao perfil e contexto do público-alvo, a 

identificação/verificação dos objetivos metodológicos e pedagógicos e o alinhamento e 

adaptação do estilo de linguagem a utilizar (Milhomem, 2014). 

 

3. Modelos de Desenho Instrucional 

«Models, like myths and metaphors, help us to make sense of our world. 

Whether derived from whim or from serious research, a model offers its user a means 

of comprehending an otherwise incomprehensible problem. An instructional design 

model gives structure and meaning to an I.D. problem, enabling the would-be designer 

to negotiate her design task with a semblance of conscious understanding. Models 

help us to visualize the problem, to break it down into discrete, manageable units. The 
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value of a specific model is determined within the context of use. Like any other 

instrument, a model assumes a specific intention of its user. A model should be judged 

by how it mediates the designer's intention, how well it can share a work load, and how 

effectively it shifts focus away from itself toward the object of the design activity.» -

Martin Ryder, University of Colorado (n.d). 

Como indicado na frase, os modelos ajudam-nos a compreender melhor o 

mundo à nossa volta permitindo a análise e compreensão de problemas. Neste 

contexto, um modelo de Desenho Instrucional contribui para estruturar e conferir 

significado a um problema, possibilitando ao especialista nesta área visualizar o 

problema e decompô-lo em pequenas unidades. Verificámos anteriormente que o 

Desenho Instrucional, segundo vários autores, está associado a um modelo que 

orienta a conceção e desenvolvimento de conteúdos pedagógicos.  

Considerando que a presente investigação tem como objeto de estudo a 

análise de um modelo de Desenho Instrucional, revela-se pertinente a alusão aos 

autores e respetivos modelos de referência nesta área e que influenciaram a 

construção deste modelo, nomeadamente: i) Nove eventos de Instrução (Gagné, 

1992); ii) Princípios elementares de instrução (Merril, 2002, 2007); iii) Modelo CLE -

 Aprendizagem pela Resolução de Problemas (Jonassen, 2004); iv) Motivação do 

Aluno (Modelo ARCS de John Keller, 2008); v) Modelo IC/DC (Van Merrienboer, 

2007); 

3.1. Gagné – Nove eventos de Instrução  

Gagné (1985) considera a aprendizagem como uma mudança interior e tenta 

integrar na sua teoria de instrução os conceitos básicos das teorias cognitivas e 

comportamentais. Para este autor existem diferentes níveis de aprendizagem, que 

classifica, sendo que cada um destes níveis requer diferentes tipos de instrução, 

distinguindo cinco categorias de aprendizagem nomeadamente a informação verbal, 

habilidades intelectuais, estratégias cognitivas, habilidades motoras e atitudes. 

Segundo este autor, para cada nível de aprendizagem existem condições internas e 

externas que devem ser garantidas. A este nível o autor sugere que as tarefas 

relacionadas com aprendizagem/competências intelectuais devem ser hierarquizadas, 

consoante a sua complexidade garantindo a seguinte hierarquia: i) reconhecimento de 

estímulos; ii) geração de respostas; iii) seguir procedimentos; iv) uso da terminologia; 

v) descriminações; vi) formação de conceitos, vii) aplicação de regras; viii) resolução 

de problemas. Esta hierarquia permite identificar quais os pré-requisitos que devem 

ser desenvolvidos, por forma a facilitar a aprendizagem em cada um dos níveis, 
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possibilitando a criação de uma base para a sequência do processo de instrução. Esta 

teoria propõe nove eventos de instrução e processos cognitivos correspondentes, são 

estes: i) Obter atenção – Conseguir chamar a atenção do formando. Ex.: Apresentar o 

problema de forma a ter impacto; ii) Informar o objetivo – Ajudar o formando a 

organizar o seu pensamento/Informar sobre as metas a atingir com a atividade; 

iii) Estimular conhecimentos e experiências anteriores – Utilizar informação que 

sabemos que o formando já conhece para contextualizar os novos temas a aprender; 

iv) Apresentar novos materiais- Evitar sobrecarga de informação. Apresentar a 

informação de forma sequencial; v) Disponibilizar orientação ao formando – Garantir 

que o formando tem as instruções necessárias para avançar no 

conteúdo/aprendizagem; vi) Fomentar a prática – Permitir que o aluno aplique o novo 

conhecimento adquirido. vii) Dar feedback – Permitir que o formando confirme se o 

que aprendeu está correto, ou não. Em caso de não estar correto disponibilizar a 

informação correta; viii) Avaliar o desempenho – Avaliar os conhecimentos adquiridos, 

por forma a verificar se a atividade de aprendizagem foi assimilada e ix) Aumentar a 

retenção e a transferência – Informar o formando de situações similares, fomentar a 

prática adicional, e a revisão de conteúdos.  

Estes eventos devem responder às necessidades de aprendizagem 

identificadas e permitir que se reúnam as condições necessárias para facilitar este 

processo. 

3.2. Modelo de Merrill - Princípios elementares de instrução  

Merrill (1983) efetuou uma análise a vários modelos educativos com o objetivo 

de identificar princípios em comum nas teorias de desenho educativo e concluiu que 

os princípios elementares de instrução são similares. Este autor considera que uma 

teoria deve especificar os princípios e as práticas para os implementarem, devendo 

assim existir um conjunto de princípios que suportam todos os programas e práticas. 

Um princípio neste contexto é definido como uma relação que é sempre 

verdadeira em condições adequadas, independentemente dos métodos ou modelos 

que implementam este princípio (Merril, 2009). Para constar na lista de Merril, o 

princípio deve estar incluído na maior parte dos modelos de Desenho Instrucional de 

referência revistos pelo autor. Este autor assume que se várias teorias de referência 

identificam um mesmo princípio, significa que este princípio é efetivamente necessário 

para um ensino eficiente e eficaz. Assume, por outro lado, que se determinado 

principio não é considerado num programa ou numa prática educativa, que 

possivelmente haverá uma diminuição na aprendizagem.  
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Cada princípio identificado por Merril, terá de reunir vários requisitos: i - 

promover uma aprendizagem mais eficiente; ii - ser sustentado teoricamente; iii - ser 

geral, de forma a ser aplicado em qualquer contexto educational; iv - ser orientado 

para o design, tal como são desenhadas as atividades de aprendizagem de forma a 

implementar esse princípio.  

Como fruto desta análise aos modelos existentes, Merril destaca alguns 

indicadores que considera facilitarem o processo de aprendizagem, nomeadamente: i) 

resolução e foco num problema real; ii) construção de novos conhecimentos sobre 

conhecimentos prévios do formando; iii) o novo conhecimento é demonstrado ao 

formando; iv) o formando aplica o conhecimento adquirido; iv) o novo conhecimento é 

integrado no quotidiano do formando.  

Desta forma, com base nos indicadores enunciados, Merril identifica cinco 

princípios que devem ser considerados na conceção de conteúdos pedagógicos: i) 

Princípio que parte do pressuposto que a aprendizagem é facilitada quando os alunos 

estão envolvidos na resolução de problemas reais (problema); ii) Princípio que indica 

que a aprendizagem é facilitada quando são ativados conhecimentos prévios 

(Ativação); iii) Princípio que indica que a aprendizagem é facilitada quando o novo 

conhecimento é apresentado ao formando sobre a forma de demonstração 

(Demonstração); iv) Princípio que parte do pressuposto que a aprendizagem é 

facilitada quando os novos conhecimento são aplicados pelo formando (Aplicação); v) 

Princípio que indica que a aprendizagem é facilitada quando os novos conhecimentos 

são integrados nas vivências e no quotidiano dos formandos. (Integração). 

 Segundo Merril, a aprendizagem só é eficaz se forem preservados estes cinco 

princípios. Na sua análise a outros modelos de referência no processo de 

aprendizagem este autor verificou: i) todos os modelos incorporam alguns dos 

princípios; ii) nenhum modelo inclui todos os princípios; iii) alguns modelos incluem 

princípios ou prescrições que não são descritas no seu modelo; iv) nenhum modelo 

inclui princípios ou prescrições contrárias às do seu modelo; v) os modelos diferem 

significativamente apenas no vocabulário utilizado para os descrever e nos 

pormenores de implantação. 

3.3. Modelo CLE de Jonassen- Aprendizagem pela Reso lução de 
Problemas  

Jonassen (1999), desenvolveu o modelo Constructivist learning Environments – 

CLE que, como a própria designação indica, confere um modelo para o desenho de 

ambientes de aprendizagem construtivista, cujo objetivo é Promover a construção do 
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conhecimento através da resolução de problemas. Este modelo agrupa dois blocos: 

Métodos e Atividades Pedagógicas.  

Como Métodos o autor identifica os seguintes: i) Identificar o problema – o que 

por sua vez inclui três componentes: Qual o contexto do problema, apresentação e 

espaço de manipulação do problema; ii) Disponibilizar exemplo de casos análogos – A 

compreensão de um problema requer alguma experiência, que muitas vezes o 

formando pode ainda não ter. Neste sentido, é importante a disponibilização de 

situações análogas para que formando conheça e possa refletir sobre o problema e 

identificar hipóteses de resolução; iii) Disponibilizar recursos de informação – Para o 

formando conhecer o problema necessita de investigar a informação, tornando-se 

imprescindível que o CLE disponibilize os recursos necessários para a resolução do 

problema; iv) Disponibilizar ferramentas cognitivas - Conjunto de ferramentas que 

ajudam o aluno na apresentação das suas ideias (ex.: base de dados, folha de cálculo, 

entre outros); v) Disponibilizar ferramentas colaborativas – Ferramentas que permitam 

a interação entre formandos e a partilha de conhecimento, tornando viável construir 

socialmente o conhecimento; vi) Dar apoio contextual e social à aprendizagem – 

Tratando-se de um aspeto fundamental, é essencial dar formação a todos os 

intervenientes de apoio à aprendizagem (professores, formadores, técnicos, etc.).  

No que respeita a atividades Pedagógicas o autor identifica: i) Modelação: 

Modelar o raciocínio dos formandos à semelhança dos especialistas; ii) Treino: Treinar 

o desempenho na resolução de problemas, praticando casos semelhantes e recursos 

de informação em que cada aluno vai desenvolvendo o seu próprio percurso 

analisando possíveis soluções e construindo o seu conhecimento. iii) Suporte: 

promove o desenvolvimento cognitivo do formando até à “zona de desenvolvimento 

próximo”, ou seja, pensando que o formando possa não ter as competências 

necessárias para resolver determinado problema, verifica-se quais são os 

conhecimentos que necessita de alcançar previamente para que possa concluir a 

resolução do problema.  

O método de Resolução de problemas é encarado como uma aptidão 

importante para os formandos em qualquer contexto (Jonassen, 2004). Para este 

autor, a aprendizagem surge através dos problemas que precisam ser resolvidos, uma 

vez que enquanto os formandos os solucionam estão construir o conhecimento, ao 

aprender e ao conhecer. Para Jonassen, um problema pode ser caracterizado como 

sendo uma entidade desconhecida em determinado contexto, em que caso exista 

necessidade de determinar o desconhecido estamos perante um problema por 

resolver. Caso não exista essa necessidade, não existe efetivamente um problema em 
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concreto. O mesmo autor caracteriza os problemas no que respeita a sua estrutura, 

complexidade, dinamismo e domínio (específico ou abstrato). A complexidade poderá 

ser determinada pelo número de questões, funções ou variáveis envolvidas no 

problema, o dinamismo sugere que o próprio aluno, através da sua perspetiva e 

compreensão do problema, chegue a uma solução mais viável, e o domínio específico 

integra a variância de todos os elementos apresentados em determinado domínio.  

3.4. Modelo ARCS de John Keller - Motivação do Alun o 

Segundo Keller (1983), motivação «refere-se à grandeza e direção do 

comportamento...refere-se às escolhas que as pessoas fazem quanto às experiências 

e objetivos que abordarão ou evitarão, e ao nível de esforço que nisso utilizarão». A 

motivação é, segundo este autor, encarada para a aprendizagem como um estado 

interno da pessoa humana que ajuda a compreender o que os alunos estão dispostos 

e “motivados” a fazer, e não do que são capazes. Este fenómeno ajuda-nos a 

compreender o porquê da motivação como aspeto chave a considerar quando é 

desenhada uma atividade de aprendizagem. No modelo de Keller, a motivação é 

efetivamente o indicador principal, identificando quatro categorias de estratégias 

fundamentais para fomentar a motivação dos alunos na aprendizagem: o Modelo 

ARCS, cujo acrónimo significa: i) Atenção: Ganhar e manter o interesse dos alunos 

durante a aprendizagem; ii) Relevância: Produzir conteúdos de aprendizagem 

relevantes; iii) Confiança: Construir nos alunos uma expectativa positiva quanto ao 

sucesso na aprendizagem; iv) Satisfação: Atribuir recompensas intrínsecas ou 

extrínsecas ao esforço desenvolvido pelo aluno na aprendizagem. Estes quatro 

princípios foram originalmente identificados como fruto de uma revisão da literatura 

sobre motivação humana e aprendizagem que serviu de base para o modelo ARCS. 

Posteriormente foi adicionado, pelo mesmo autor, um quinto princípio que se relaciona 

com a vontade, ou a autorregulação (Keller, 2008). 

3.5. Modelo IC/ID de Van Merrienboer  

O modelo Four-Component Instructional Design (Merrienboer, 2007) incide 

sobre a integração e coordenação de tarefas específicas que constituem uma 

competência e parte do pressuposto que existe uma arquitetura cognitiva em que todo 

o conhecimento humano se encontra armazenado em esquemas cognitivos. Para este 

modelo os processos de aprendizagem relacionam-se com a construção, formação e 

aperfeiçoamento de esquemas. Enquanto nos modelos tradicionais são utilizadas 

práticas de tarefas parciais ou totais, no modelo 4C/ID as tarefas parciais apoiam a 

aprendizagem mais complexa das tarefas totais. O modelo instrutivo 4C/ID assume 
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que qualquer ambiente de aprendizagem corretamente desenhado integra quatro 

componentes que estão sempre presentes, nomeadamente tarefas de Aprendizagem 

(descrição de Tarefas e Orientação), Informação de Apoio (modelos de domínio, 

abordagens sistemáticas à resolução de problemas; feedback cognitivo), Informação 

Processual (Instrução, informação previamente requerida, feedback cognitivo) e 

Prática nas Tarefas (exercícios práticos). Os princípios apresentados procuram facilitar 

o processo de aprendizagem, ao passo que as situações de aprendizagem baseiam-

se em tarefas reais. As tarefas desde que sejam equivalentes pertencem à mesma 

classe sendo que cada classe é mais difícil que a anterior. Pressupõe-se que à medida 

que o formando vai aumentando as suas aptidões, o apoio e orientação tendem a 

diminuir gradualmente.  

Neste momento já foram apresentados os modelos de referência no Desenho 

Instrucional que surgem na base de construção do modelo em estudo pelo que 

interessa, neste momento, serem identificadas, de forma clara, estas influências. 

Vejamos em seguida quais as várias fases deste modelo, as suas características e 

estratégias de operacionalização. 
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Nota Introdutória 

No presente capítulo é apresentado o Modelo de Desenho Instrucional EPTEALAS, 

pelo que será neste momento que as várias fases deste modelo são caracterizadas e 

detalhadas as várias estratégias pedagógicas inerentes a cada uma das etapas a 

abordar. Neste capítulo, procurar-se-á também realizar um enquadramento do tema 

das desistências no elearning frequentemente associado a esta metodologia bem 

como, compreender de que forma o modelo em estudo trata este tema na respetiva 

operacionalização da formação. 
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O modelo em estudo foi concebido por Pena (2011) a partir de um “benchmark 

pedagógico” de algumas propostas teóricas, sendo que as referências centrais foram 

os modelos apresentados anteriormente, nomeadamente Gagné, com os nove 

eventos de instrução (1992), Jonassen (2004) com o modelo de aprendizagem através 

da resolução de problemas, Os Princípios de Aprendizagem de Merril (2002,2207), o 

modelo ARCS de Keller (2008) e o modelo 4C/ID de Van Merrienboer. Para além 

destes modelos de referência, foram analisados diversos cursos para a construção do 

modelo em estudo, e procurou-se analisar exemplos de boas práticas no que concerne 

ao elearning corporativo. Este modelo foi construído tendo algumas metas como base, 

nomeadamente a necessidade de responder à diversidade e heterogeneidade, no que 

respeita às diferentes características sociodemográficas dos formandos, considerando 

as diferenças no que respeita à faixa etária, género, habilitações literárias, 

conhecimentos prévios na área a formar, conhecimentos de microinformática, cultura 

organizacional, setor da atividade, motivações, valores e experiências anteriores na 

metodologia de elearning. 

1. A problemática das desistências em elearning 

O número de empresas que têm optado pela formação Online tem aumentado 

exponencialmente nos últimos anos. A sociedade é cada vez mais tecnológica e o 

mundo organizacional é cada vez mais exigente com as competências dos seus 

recursos. Tal como mencionado anteriormente, a sociedade evoluiu para uma 

sociedade baseada no domínio do conhecimento (Capitão et Lima, 2003).  

Devido a esta necessidade cada vez mais urgente de chegar rapidamente à 

informação, a oferta em elearning cresceu e diversificou-se, chegando cada vez mais 

às empresas e permitindo responder às necessidades de formação do mundo 

empresarial cada vez mais ambicioso no que respeita a rapidez de produção e 

qualidade dos produtos que resultam desta metodologia. Existe, contudo, uma 

preocupação real para os especialistas nesta área no que respeita ao ensino online, 

isto é, o elevado número de desistências, que nos indica que uma elevada 

percentagem de formandos que recorrem a esta metodologia acabam por não concluir 

a formação. Alguns estudos revelam resultados dramáticos a este nível apresentando 

percentagens na ordem dos 50% em desistências nos cursos online não académicos 
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(Zielinski, 2000 cit in Pena 2011) e indicam que cerca de 70% dos adultos inscritos em 

determinado programa online empresarial não o completaram (Meister, 2002 cit in 

Pena 2011).  

De modo a compreender e explorar este fenómeno, Park (2007 cit in Pena, 

2011), identifica fenómenos internos e externos, que poderão estar na origem da 

decisão do formando de desistir de uma formação online. A deficiência em 

competências ao nível da informática, gestão do tempo e de escrita e leitura e a 

interação interpessoal são também problemas identificados. Já no que respeita a 

fatores externos e internos são destacados como fatores externos o suporte familiar, o 

acompanhamento organizacional e as questões pessoais e, no segundo campo, como 

fatores internos destacam-se a satisfação e motivação, a relevância atribuída ao curso 

e ao desenho do curso. Importa ressaltar que os fatores internos levantam grandes 

desafios ao especialista em Desenho Instrucional na criação de conteúdos. 

Procurando dar resposta a estes e outros fatores associados ao problema das 

desistências, com o objetivo de chegar a uma população heterogénea, garantir a 

eficiência e qualidade na produção de conteúdos, e assegurar a eficácia (elevadas 

taxas de conclusão e sucesso) surge o Modelo EPTEALAS (Pena, 2011), ilustrado na 

imagem abaixo (Figura 1 – Modelo Pedagógico EPTEALAS). 
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Figura1 - Modelo Pedagógico EPTEALAS  

 

Como já foi referido, cada letra do acrónimo EPTEALAS corresponde a uma 

estratégia específica, detalhada de seguida. Para além das várias fases, existem 

outros elementos que completam este modelo pedagógico nomeadamente os 

mecanismos de Front-End, e o Kit Formando. 

Os mecanismos de Front-End, utilizados neste modelo são operacionalizados 

pela opção de Browser Check e Helpdesk. A opção Browser Check permite que o 

formando, através de um clique, faça um diagnóstico automático dos requisitos 

técnicos necessários para realizar os cursos, diagnóstico que permitirá identificar se é 

necessário efetuar alguma atualização ou parametrização antes de iniciar a formação.  

Apesar deste diagnóstico automático, caso o formando não consiga aceder ao curso 

ou sinta qualquer outra dificuldade, tem disponível o serviço de Helpdesk de apoio 

técnico e suporte aos cursos, serviço fundamental na resolução de questões de 

acessibilidade e de usabilidade. 

De modo a orientar o formando e garantir que este reúne toda a informação 

necessária para aceder à plataforma, e a facilitar a navegação e iconografia utilizada 

nos cursos, é disponibilizado um Manual do Formando bem como um guia interativo 
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de navegação (instruções para navegar nos cursos), elementos que procuram auxiliar 

o formando no seu percurso formativo, procurando assegurar que questões técnicas 

ou problemas de navegação não resultam num entrave à realização da formação. 

2. As tipologias de ecrã 

Para construir conteúdos em elearning existe uma grande diversidade de 

elementos que podem ser integrados no ecrã (texto, som, imagem, esquemas, etc). 

Procurando uniformizar a conceção de cursos em elearning, no modelo 

EPTEALAS, são utilizadas tipologias de ecrã que são selecionadas de acordo com a 

estratégia que está a ser trabalhada ou com o tipo de informação que se pretende 

apresentar. 

Os ecrãs podem ser construídos respeitando as seguintes categorias: i) Base - 

separadores de módulo, separador de unidades, citações, boas vindas e índice; ii) 

Conteúdos – Possibilidade de grande combinação de elementos que partem sempre 

da mesma base – Texto + ilustração (imagem, esquema tutor). Este tipo de tipologia 

pode integrar elementos como: Botões, Destaques, Perguntas, Scroll, Pop-Ups; iii) 

Avaliação – Avaliação Formativa; Avaliação Sumativa; Autoscopia. As tipologias de 

avaliação podem integrar diversos tipos de exercícios nomeadamente Arrastamento, 

Escolha Múltipla, Escolha Única, Verdadeiro/Falso; Digitar resposta. iv) Específicos – 

tipologias utilizadas em diálogos e exemplificações para apresentação de situações 

reais e problemas práticos (ex.: Casos Reais; Demonstrações Passo a passo; 

Pergunte ao especialista). 

Existindo a base das tipologias enunciadas, e partindo do pressuposto que 

cada tipologia permite dar resposta às várias estratégias pedagógicas que serão 

apresentadas em seguida, cabe ao especialista em Desenho Instrucional o papel de 

adaptar cada conteúdo aos vários estilos de ecrã. 

3. Estratégia de Envolvimento 

O Envolvimento é a primeira grande etapa para a conceção de conteúdos, que 

integra o modelo em estudo. Por forma a operacionalizar esta etapa e “envolver” o 

formando, parte-se do princípio que este deve ser remetido para uma situação real 

onde é confrontado com um problema (Merril, 2002, 2007). Assim sendo, de acordo 

com a presente estratégia o formando deve ser colocado perante o contexto real, com 

o objetivo de ganhar a sua atenção (primeiro evento de instrução de Gagné), 

motivando (primeiro principio do Modelo ARCS de Keller) para a temática em análise e 

permitindo que este identifique pontos de interesse e ative conhecimentos prévios 

incompletos, começando assim a reconhecer a pertinência do curso.  
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Para operacionalizar esta estratégia, deve ser identificado um cenário 

representativo do contexto real do formando e criado um problema ou simulação de 

uma situação real. As estratégias para operacionalizar a fase de Envolvimento 

poderão ser a criação de um texto introdutório apelativo que ative a ligação com o 

contexto e quotidiano do formando, a apresentação de questões provocativas, a 

realização de exercícios com feedback, a criação de um diálogo estruturado sobre o 

tema ou a apresentação de um exemplo prático. 

4. Estratégia de Preparação 

Nesta etapa estão presentes dois passos: numa primeira fase a apresentação 

do programa e objetivos e numa segunda fase a Contextualização e Ativação de 

conhecimentos prévios. A estratégia de Preparação visa informar o formando 

relativamente aos temas que serão abordados através da apresentação de objetivos e 

do programa da formação, bem como através da Contextualização e Ativação de 

conhecimentos prévios, fundamentais à integração de novos conhecimentos (Gagné, 

segundo princípio de instrução e segundo princípio do modelo ARCS de Keller, 2008). 

Para os autores, os formandos devem ser informados do objetivo de uma lição ou 

módulo para que possam saber, de antemão, claramente o que vão aprender. 

Para responder a esta estratégia, deve ser estruturada a informação relativa ao 

programa, com a estrutura dos vários temas que serão abordados na formação, de 

forma sequencial, bem como os objetivos, através da Identificação das metas a atingir 

com a formação, em que são definidas as competências que devem ser adquiridas até 

ao final da formação. Os objetivos pedagógicos facilitam a seleção de conteúdos do 

curso, promovem o envolvimento dos formandos, orientam o processo de 

aprendizagem e avaliação, objetivos esses que podem ser Gerais (necessidades mais 

gerais) ou específicos (necessidades mais específicas associadas aos resultados 

esperados). Apresentado o programa e estipulados os objetivos, estão reunidas as 

condições para avançar para a segunda etapa da presente estratégia - 

Contextualização e Ativação.  

Segundo Merrill, antes de se apresentar um novo conteúdo deve ser criada a 

oportunidade de ativar experiências e conhecimentos relevantes que o formando já 

possua e que sirvam de base aos novos conhecimentos a construir. Neste sentido, ao 

introduzir um determinado tema, o formando deve ser situado nos conteúdos e devem 

ser criadas as condições para que este possa ativar outros conhecimentos prévios 

associados, sendo neste princípio que surgem as fases de Contextualização e 

Ativação. Para operacionalizar esta estratégia poderão ser utilizadas técnicas 
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pedagógicas como a apresentação de um texto Introdutório apelativo, a criação de 

questões para reflexão e a criação de exercícios com feedback, sendo que o conteúdo 

trabalhado através destas estratégias deverá remeter o formando para uma 

experiência anterior, e contextualizado no seu quotidiano (ex.: curso de Elaboração de 

relatórios de avaliação, remeter para situação em que o formando já tenha passado 

por uma experiência deste tipo, por exemplo enquanto estagiário já teve que redigir 

um relatório de final de estágio.) 

5. Estratégia de Transmissão 

É nesta etapa da Framework EPTEALAS em que são criados os conteúdos 

para os cursos de elearning. Esta estratégia é operacionalizada em três momentos 

distintos, nomeadamente na Aquisição, Sistematização e Avaliação Sumativa. O 

conteúdo é transmitido ao formando (Gagné – 4º evento) através de vários meios 

(texto, imagens, sons, vídeo, animações, gráficos) e, para melhor sintetizar ideias e 

conceitos-chave, são criados esquemas como mapas mentais ou diagramas, assim 

como exercícios de avaliação formativa que permitem ao formando consolidar os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos. 

No momento da Aquisição, o conteúdo novo é apresentado ao formando. Para 

operacionalizar esta estratégia poderão ser utilizadas técnicas pedagógicas como 

segmentar o conteúdo em unidades, apelar a abordagens distintas e integrar 

diferentes tipos de meios, sendo importante, nesta etapa, garantir que a informação é 

apresentada de forma diversificada respeitando as principais recomendações da teoria 

da carga cognitiva (Clark, Nguyen & Sweller, 2006 cit in Pena 2011). 

Para garantir que os conteúdos são apresentados de forma diversificada, poderão ser 

integrados inúmeros elementos que facilitam a estruturação da informação e 

asseguram a interatividade, nomeadamente, Botões, Destaques, Pop-ups, Tutor, 

Vídeos, Imagens, Esquemas, Gráficos e Questões. Garantir a interatividade é um dos 

pontos fundamentais na criação de conteúdos em elearning. Para R.Sims (1998) a 

interatividade é «um mecanismo necessário e fundamental para o conhecimento e o 

desenvolvimento de competências cognitivas e físicas». Já Jonassen (1988) identifica 

cinco níveis de interatividade (a modalidade de resposta do formando, a natureza da 

tarefa, o nível do processamento, o tipo de programa e o nível de inteligência no 

planeamento) sendo que indica que quanto maior é o nível de interatividade mais 

profunda será a aprendizagem.  

No momento da Sistematização, tal como o próprio nome indica, sugere-se que 

após a apresentação de um conteúdo, este seja sistematizado por forma a facilitar a 
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assimilação das ideias principais e conceitos chave. Para a operacionalização desta 

estratégia sugere-se a utilização de técnicas pedagógicas diversas como listagem das 

ideias principais através de frases curtas e diretas e a representação gráfica de ideias 

através de mapas conceptuais ou diagramas dinâmicos. Na avaliação formativa são 

criados momentos em que é possível consolidar os conhecimentos do formando, 

permitindo que este assimile os conteúdos à medida que vai avançando na formação e 

atingindo os objetivos de aprendizagem. Poderão ser criados vários tipos de atividade 

neste âmbito, nomeadamente atividades de escolha única, atividades de escolha 

múltipla, atividades de verdadeiro ou falso, atividades de correspondência, atividades 

de arrastamento e atividades de preenchimento de espaços. 

6. Estratégia de Exemplificação e Demonstração 

 A fase de Exemplificação e Demonstração é baseada sobretudo no “princípio 

da demonstração” de Merril (2002;2007). Nesta fase pretende-se confrontar os 

formandos com situações práticas e reais, que estes possam facilmente associar ao 

seu dia a dia. Este método potencia uma assimilação mais consistente dos 

conhecimentos e práticas associadas. 

Reconhecendo a importância da resolução de problemas na aprendizagem de 

adultos, logo na etapa de Envolvimento, o formando é confrontado com um problema, 

posteriormente decomposto em partes durante a apresentação de Conteúdos 

(Transmissão), sendo depois operacionalizado nas estratégias de Exemplificação e 

Demonstração. Estas estratégias podem ser operacionalizadas através da utilização 

de técnicas diversas como a criação de um caso baseado na realidade profissional do 

formando, demonstração passo a passo de resolução de determinado problema ou a 

técnica de “pergunte ao especialista” em que se simula a questão a um especialista 

que posteriormente encaminha para a resposta. 

7. Estratégia de Aplicação e Transferência 

 O foco da estratégia de Aplicação e Transferência, é exatamente o formando 

ter a oportunidade de, após assimilar novos conhecimentos, poder aplicar e tomar 

decisões relativas a situações práticas com as quais é confrontado (5º e 6º evento de 

Gagné, 3º Principio de Keller e o Principio da Aplicação de Merril). Sendo este o 

primeiro momento em que o formando está a aplicar e transferir os conhecimentos, 

deve ser assegurado o feedback adequado e o acompanhamento do formando. É 

possível operacionalizar esta estratégia através da realização de atividades formativas 

que são criadas ao longo do curso e que possibilitam ao formando o teste e aplicação 

dos conhecimentos adquiridos, acompanhadas de feedback.  



O Modelo EPTEALAS 

26 

 

8. Estratégia de Ligação 

 A estratégia de Ligação concretiza-se na colaboração, orientação e 

ferramentas colaborativas. O sentido de pertença a um grupo ou a uma turma, ajuda a 

compreender o porquê da existência desta estratégia. É fundamental que o formando 

se sinta acompanhado e sinta o suporte da equipa de apoio à formação pelo que se 

revela crucial a existência de um espaço de comunicação, partilha e esclarecimento, 

que sirva de ligação entre os vários intervenientes da formação, numa estratégia que 

poderá ser operacionalizada com recurso a ferramentas de áudio conferência, 

videoconferência, chat, fórum de discussão e email. 

Jonassen (1999), no seu modelo de aprendizagem por resolução de problemas 

destaca, como fundamental para o processo de aprendizagem, a disponibilização de 

ferramentas colaborativas de modo a permitir a interação entre formandos e a partilha 

e construção social de conhecimento. 

9. Estratégia de Autoscopia e Avaliação 

Segundo Pena (2011), ao longo do curso existem três tipos de avaliação: 

Avaliação Formativa, Autoscopias e Avaliações Sumativas.  

Os exercícios de Avaliação Formativa visam o acompanhamento e apoio à 

aprendizagem do formando e aplicação dos conhecimentos adquiridos. No final de 

cada módulo poderão ser criadas atividades de autoscopia (autoavaliação) com o 

objetivo de atingir o nível de cumprimento e execução dos objetivos propostos, na 

perspetiva do formando. Estas são atividades não obrigatórias, que visam 

consciencializar o nível de conhecimento do formando permitindo analisar se este 

considera ter atingido os objetivos de aprendizagem de cada módulo. A análise que a 

realização deste questionário proporciona poderá ser comparada aos resultados 

obtidos na Avaliação Sumativa deste mesmo módulo. 

 Para concluir um processo formativo deverá sempre existir uma avaliação que 

permita verificar e analisar a consecução dos objetivos sendo esta a grande finalidade 

da estratégia em análise.  

Após estarem completos todos os módulos os formandos devem realizar uma 

Avaliação Final Sumativa. Este momento de avaliação permite verificar de forma 

objetiva se os conhecimentos transmitidos e trabalhados ao longo da formação foram 

efetivamente consolidados. A escala utilizada no teste de avaliação sumativa é uma 

escala quantitativa que varia entre 0% e 100%, sendo que o teste é concluído com 

sucesso se o formando obtiver o mínimo de 70%. 
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A estratégia de Avaliação visa também cumprir os objetivos de reorientar e 

reforçar, pelo que deve sempre existir um feedback detalhado dos resultados em que 

os formandos visualizam a classificação obtida e quais as respostas que responderam 

correta e incorretamente. Assim, neste momento os formandos têm a possibilidade de 

confrontar as respostas dadas com as respostas corretas e perceber em que pontos 

erraram e o que devem e podem melhorar. 

Esta estratégia está ligada ao 8º evento de Gagné (Avaliar o desempenho), e 

ao 4º Principio de Keller (Satisfação), estando em sintonia com os autores no que 

respeita a importância da avaliação do percurso formativo. 

10. Estratégia de Simulação 

A estratégia de simulação visa imitar e simular um sistema real, para que 

possamos compreender, interpretar, experimentar e explorar este sistema simulado 

antes de conhecermos o ambiente real, tratando-se, assim, de uma experiência de 

aprendizagem imersiva (Pena, 2011). Esta estratégia tem por base o 9º evento de 

Gagné - Aumentar a retenção e a transferência, e o princípio de Integração de Merril, 

que indica que a aprendizagem é facilitada quando o conhecimento adquirido é 

integrado no contexto real em que vivemos.  

Por forma a operacionalizarmos esta estratégia, tal como descrevemos 

anteriormente, é necessário simularmos o ambiente real em que o formando irá 

posteriormente implementar as aprendizagens obtidas com a formação. Um exemplo 

que pode ser destacado é o caso de aplicações informáticas, em que através de um 

conteúdo interativo é simulado o ambiente da aplicação em que o formando terá 

através de interações explorar esse ambiente e aprender a trabalhar no mesmo.  
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Nota Introdutória 

No presente capítulo será apresentado o desenho da investigação, em que serão 

apresentadas as opções metodológicas utilizadas e os instrumentos de recolha e 

análise de dados. 

Para esta investigação foi utilizado o método qualitativo na análise e tratamento dos 

dados recolhidos, pelo que este método será apresentado e detalhado no presente 

capítulo. 
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Procurando responder à questão de investigação definida à priori, assim como 

aos objetivos da presente investigação revelou-se fundamental a seleção de opções 

metodológicas e de técnicas de recolha de dados que permitissem responder às 

exigências do presente estudo.  

De acordo com Yin (2003), existem várias formas de investigação nas ciências 

sociais, sendo o estudo de caso a estratégia mais frequentemente utilizada para 

responder a questões do tipo “como” e “porquê” quando o investigador apresenta um 

controlo reduzido sobre os eventos e quando o foco trata de fenómenos 

contemporâneos, inseridos num contexto de vida real. Neste sentido, e considerando a 

natureza da questão de investigação, optou-se pelo desenvolvimento de um estudo de 

caso único. 

 A presente investigação centra-se na análise e implementação do Modelo de 

Desenho Instrucional EPETEALAS no contexto de uma Ordem Profissional, em que 

existiu oportunidade de participar e acompanhar todo o processo, pelo que se optou 

pela Investigação Qualitativa para conduzir a presente investigação. 

1. Opções Metodológicas   
De acordo com Bogdan e Biklen (1992), a investigação qualitativa tem cinco 

características essenciais. O facto da situação natural constituir a fonte dos dados, 

torna fundamental o papel do próprio investigador na recolha de dados. Os mesmos 

autores referem ainda em relação a este método o facto de integrar um processo 

descritivo, uma vez que a primeira preocupação é referente à descrição e apenas 

posteriormente à análise dos dados. Este método tem ainda como características o 

facto de dar importância a todo o processo, o seu desenvolvimento, o produto e 

também o resultado final. Como quarta característica, os autores Bogdan e Biklen 

(1992) referem a análise dos dados de forma indutiva, numa perspetiva da 

investigação qualitativa se analisarem os dados indutivamente, como se reunissem em 

conjunto todas as partes de um puzzle. Por fim, o paradigma qualitativo permite 

conceder significado às coisas. Ainda de acordo com esta abordagem, deve existir um 

afastamento do investigador, de modo a que avaliação seja realizada num patamar de 

confidencialidade e confiança, assim o investigador deve ter consciência deste 

afastamento de modo a não influenciar os resultados. 

A presente investigação reúne as características enunciadas pelo que deve ser 

considerada de caráter qualitativo e teve como base e foco do seu estudo a análise de 

um caso concreto «...uma observação detalhada de um contexto, indivíduo, fonte de 

documentos ou um acontecimento específico» (Merrian, 1988). 
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O estudo de um caso permite o estudo dos processos e das razões, sendo um 

método descritivo na medida em que faz uma descrição em profundidade de todo o 

processo em que determinada situação ou acontecimento ocorre e é sistemático. Na 

Investigação em análise foi realizada uma análise detalhada de um caso particular em 

que foi implementado o modelo em estudo, sendo desta forma apresentado todo o 

processo de implementação e feita uma descrição da aplicação do modelo e do 

desenvolvimento dos conteúdos, sobre a perspetiva de três especialistas da área do 

Desenho Instrucional, sendo também analisados os resultados obtidos com a 

implementação da formação através da análise do nível de satisfação dos formandos 

que concluíram os cursos em análise. 

 

2. Técnicas de recolha, análise e síntese dos dados  

2.1. Recolha de dados 

Este trabalho de investigação recorre a duas formas distintas de recolha de 

dados: i) Entrevistas semi-diretivas aos especialistas em Desenho Instrucional 

envolvidos no projeto e ii) Respostas dos formandos a questionários de Avaliação da 

Formação. A Entrevista, tratando-se de uma das técnicas utilizadas numa investigação 

desta natureza, possibilitou através de uma conversa com os especialistas em Design 

Instrucional, uma recolha extremamente rica de informação, que nos ajudou a 

compreender e descrever todo o processo de desenho dos cursos.  

Por outro lado, foram analisadas as respostas dos formandos aos questionários 

de Avaliação. Este questionário é de caráter obrigatório, e é disponibilizado aos 

formandos sempre que concluem com sucesso os cursos em estudo. 

2.1.1. Técnica de Entrevista Semidiretiva 

Para Bogdan e Biklen (2000) as entrevistas qualitativas variam quanto ao grau 

de estruturação, desde as entrevistas estruturadas até às entrevistas não estruturadas 

sendo que para estes autores as entrevistas semiestruturadas têm a vantagem de 

permitir dados comparáveis entre os vários sujeitos.  

 Na presente investigação optou-se pela condução de uma entrevista semi-

estruturada uma vez que esta técnica possibilita a criação de um ambiente menos 

formal com o entrevistado sendo semelhante a uma conversa/diálogo, permitindo 

flexibilidade na criação do tipo de questões (abertas ou fechadas), na exploração dos 

assuntos e mesmo na ordem de perguntas. De um modo geral esta técnica de 
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entrevista permite adaptar o guião ao entrevistado, através da forma como se vai 

conduzindo cada entrevista. 

De acordo com Merton e Kendall (1946) citados por Bogdan e Biklen (1994) 

indicam que as entrevistas qualitativas podem ser relativamente abertas, focadas em 

determinados tópicos, ou podem ser conduzidas por questões gerais.  

Para a presente investigação foi criado o seguinte guião de entrevista semi-

diretiva: 

 

Blocos 
Objetivos 
Específicos 

Questões/Orientação Notas 

A – Legitimação da 

entrevista 

- Informar o 

entrevistado 

acerca da 

investigação; 

- Motivar o 

entrevistado; 

- Garantir a 

confidencialidad

e; 

- Pedir para 

gravar a 

entrevista; 

  

 

B – Diagnóstico de 

Necessidades 

- Compreender 

como é feito o 

diagnóstico de 

necessidades 

ao Cliente; 

-Identificar quais 

as 

necessidades 

identificadas no 

estudo de caso 

- Antes da 

implementação do 

Modelo EPETEALAS, 

qual foi o trabalho 

desenvolvido com o 

Cliente? 

- Quais foram as 

necessidades 

identificadas? 

- O modelo 

Como se 

compreende 

que este 

Modelo se 

adapta ao 

Cliente? Como 

é feito o 

Diagnóstico de 

Necessidades? 
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em análise; EPETEALAS 

conseguiu/consegue 

dar resposta a estas 

necessidades? De que 

forma? 

 

C – Modelo 

EPETEALAS 

- Identificar a 

opinião do 

entrevistado em 

relação ao 

Modelo 

EPETEALAS; 

- Conhecer as 

diferentes fases 

do Modelo; 

- Caracterizar as 

diferentes fases 

do Modelo; 

- Identificar as 

vantagens e 

Desvantagens 

do Modelo. 

- Qual é a grande diferença 

entre este modelo e outros 

modelos de referência 

existentes? 

- Quais são as principais 

vantagens deste modelo? 

- Quais são as 

desvantagens deste 

modelo? 

- Quais são as diferentes 

fases do Modelo 

EPETEALAS e principais 

características de cada 

uma? 

- Este Modelo facilita o 

trabalho do especialista em 

Desenho Instrucional? Se 

sim, de que forma? 
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D – Implementação 

da Framework 

 - Conhecer 

quais as 

estratégias e 

fases 

implementadas 

na Ordem em 

análise. 

 

 - Todas as fases têm de 

estar presentes nos 

cursos?  

- Que estratégias e fases 

foram utilizadas na ordem 

em questão? 

- De que forma as 

estratégias utilizadas dão 

resposta ao pedido feito 

inicialmente pelo Cliente? 

 

 

 

 

Solicitar 

exemplos 

 

 

Tabela 1 – Guião de Entrevista Semidiretiva 

 

Este guião procurou a responder aos seguintes objetivos: 

• Apresentar em detalhe o Modelo EPETEALAS; 

• Identificar as práticas de diagnóstico de necessidades/Pedido Inicial. 

• Conhecer o processo de implementação do Modelo em referência;  

• Analisar em detalhe as estratégias utilizadas para implementação do 

processo. 

Os tópicos da entrevista foram construídos por forma a responder às questões 

de investigação definidas à priori. Para tal foram criados três blocos distintos: Bloco A 

– Legitimação da Entrevista, em que o entrevistado é informado acerca da 

investigação e relativamente ao facto desta entrevista ser gravada, garantindo-se a 

confidencialidade dos dados. Bloco B – Diagnóstico de Necessidades, com o objetivo 

de compreender de que forma o presente modelo vai ao encontro das necessidades 

do Cliente, e de que forma é realizado o levantamento de necessidades. Finalmente 

no Bloco C – Modelo EPTEALAS, em que se pretende compreender de que forma os 

entrevistados caracterizam este modelo e como o implementam no seu dia-a-dia bem 

como no caso concreto dos cursos em análise. 
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2.2.1.1. Participantes na Investigação 

Foram realizadas três entrevistas a três especialistas do Desenho Instrucional 

que participaram diretamente no projeto, sendo cada um responsável pela conceção 

de um dos cursos em análise. As entrevistadas são do género feminino, têm idades 

compreendidas entre os 30 e os 34 anos e possuem experiência entre 7 a 10 anos na 

área de Desenho Instrucional. No que respeita à área de formação, provêm das 

Ciências da Educação, Psicologia Educacional e Ciências da Comunicação. 

2.2.2. Questionário 

O questionário foi desenhado pela equipa da “empresa x” que teve em conta os 

seus destinatários e objetivos do mesmo ou seja medir o nível de satisfação dos 

formandos que concluem a formação. Para dar resposta a estes objetivos é notória 

uma preocupação em criar perguntas claras e precisas por forma a garantir que todos 

os formandos as interpretam de forma similar (Quivy & Campenhoudt, 1992). O 

objetivo deste questionário foi obter uma avaliação dos cursos de formação por parte 

dos formandos, no que respeita à sua satisfação global, metodologia, conteúdos 

técnicos e acompanhamento da formação.  

Este questionário encontra-se dividido em três partes distintas: Avaliação do 

curso, Avaliação Global e Comentários e sugestões. 

É composto por 16 questões, em que 15 são de resposta fechada e 1 questão 

de resposta aberta (comentários e sugestões). 

No que respeita às questões de resposta fechada foi utilizada uma escala de  

cinco níveis (Discordo totalmente, Discordo, Concordo, Concordo Totalmente, Não 

Respondo - a última opção visa dar resposta a questões residuais. Ex:. muitos 

formandos não utilizam o serviço de Helpdesk), como é possível ver na figura 2 – 

Questionário de Avaliação da Satisfação. 

 

1 - Avaliação do curso 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Totalmente 

Não 
respondo 

O acesso ao curso foi fácil.      

A navegação no curso foi intuitiva.      

Os conteúdos do curso foram de qualidade.      

A estrutura do curso foi ajustada.      
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Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Totalmente 

Não 
respondo 

A exemplificação, os exercícios e ilustrações foram 
importantes para a compreensão e consolidação de 
conhecimentos. 

     

A composição gráfica do curso foi apelativa.      

A interatividade dos conteúdos facilitou a sua 
compreensão.      

As ferramentas facilitaram a realização do curso.      

Os documentos de apoio foram instrumentos úteis para 
a compreensão dos conteúdos.      

O apoio da equipa de Help Desk foi rápido e eficaz.      

O acompanhamento da equipa de elearning contribuiu 
para a conclusão do curso.      

+ Adicionar questão▼ 
Dividir página aqui 

Q2 
Editar questão▼ 
MoverCopiarExcluir 
 
2 - Avaliação Global 

 
SIM NÃO 

Foi a primeira vez que frequentei um curso em 
elearning.   

Gostei desta metodologia de aprendizagem.   

Gostaria de utilizar novamente esta metodologia de 
aprendizagem.   

Estou satisfeito(a) com esta formação.   
+ Adicionar questão▼ 

Dividir página aqui 
Q3 
Editar questão▼ 
MoverCopiarExcluir 
 
Comentários e sugestões  

Figura 2 – Questionário de Avaliação da Satisfação  

 

No que respeita às questões fechadas, as respostas serão apresentadas 

graficamente. Relativamente aos comentários e sugestões será efetuada uma análise 

de conteúdo da informação. 

Como indicado anteriormente, o presente questionário encerra o percurso 

formativo do formando, isto é, os formandos apenas respondem ao presente 

questionário após terem terminado com sucesso o curso no qual se inscreveram. 

Somente após o preenchimento deste questionário é que o curso é considerado como 
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completo, e é emitido o Certificado de frequência. Na Avaliação do curso foram 

avaliados os seguintes itens: i) Facilidade no acesso ao curso; ii) Facilidade de 

navegação; iii) Qualidade dos conteúdos; iv) Adequação da estrutura; v) Importância 

de elementos selecionados na consolidação do conhecimento – exemplos, exercícios 

e ilustrações; vi) Grafismo do curso; vii) Interatividade dos conteúdos; viii) Adequação 

das ferramentas disponíveis; ix) Utilidade da documentação de suporte; x) Rapidez, 

eficácia e apoio do Helpdesk; xi) Acompanhamento da equipa de 

coordenação/elearning. 

2.2.2.1. Caracterização da Amostra 

Por forma a obter a opinião dos formandos que frequentaram os cursos em 

análise, foram recolhidas 403 respostas (Curso 1 – Certificado de Competências: 246 

respostas; curso 2 – Ética: 11 respostas; curso 3 – Relatórios: 146 respostas) aos 

questionários de Avaliação de Satisfação. 

De acordo com a informação do Gráfico 1 – Género, a amostra de formandos 

que concluíram os cursos é maioritariamente do género feminino (81%). 

 

Gráfico 1 - Género  

 

No que respeita a faixa etária, é possível observar no gráfico que os formandos 

têm na sua maioria idades compreendidas entre os 25 e 35 anos (41%).  
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Gráfico 2 - Faixa Etária  

 

 

Para o presente estudo foram consideradas 23 edições dos cursos (Curso 

Competências – 13; curso Relatórios – 8; curso Ética – 2), que decorreram entre Maio 

de 2013 e Julho de 2014. A amostra em estudo corresponde ao número de formandos 

que concluíram os cursos da Ordem até Julho de 2014. 

Como é possível verificar no Gráfico 3 – Conclusão da Formação existe uma 

elevada percentagem de conclusões nos cursos em análise, em que dos 447 inscritos, 

403 formandos concluíram a formação com sucesso. Este indicador poderá estar 

associado à eficácia do modelo EPTEALAS no caso concreto da Ordem em análise 

uma vez que temos presente uma taxa de conclusão de 90%.  

 

Gráfico 3 - Conclusão da Formação 
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2.3. Análise de Conteúdo  

Como indicado anteriormente, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

Este método facilita a sintetização de informação clarificando as ideias principais que 

daí se pretendem retirar, sendo que de acordo com Berelson (1984), a análise de 

conteúdo é “uma técnica de investigação que visa a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”, ajudando deste modo a analisar 

a informação recolhida. 

Para a realização desta análise, no caso das entrevistas foi realizada a 

transcrição dos ficheiros áudio resultantes das gravações, permitindo a transformação 

da informação diretamente comunicada pelos entrevistados em dados (Tuckman, 

2005). Foi também utilizada a técnica de análise de conteúdo para tratamento das 

respostas abertas do questionário de Avaliação da Satisfação da Formação. 

 A técnica de análise de conteúdo foi realizada de acordo com as orientações 

de Bardin (2000), em que foram criadas Categorias e Subcategorias. De acordo com o 

presente autor e para aplicação desta técnica cada ideia que integra o texto deve 

consistir numa unidade de registo que é codificada, sendo que as várias unidades de 

registo podem ser agrupadas em indicadores.  

A importância de determinada ideia é também avaliada pela frequência de 

ocorrência. É possível observar a aplicação desta técnica na tabela 2 – Sistema de 

Categorias da Análise de Conteúdo. 

 

 

Categorias Subcategorias 

Diagnóstico de 
Necessidades 

Realização do Diagnóstico de Necessidades 

Necessidades identificadas na Ordem Profissional em análise 

Modelo responde a necessidades 

Modelo EPTEALAS 

Diferença EPTEALAS e outros modelos 

Vantagens  

Desvantagens  

Diferentes fases 

Facilita Trabalho do especialista em Desenho Instrucional 
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Implementação do 

Modelo 

Fases Implementadas 

Exemplos práticos 

Estratégias respondem a pedido inicial do Cliente 

Tabela 2 – Sistema de Categorias da Análise de Conteúdo Entrevista 

 

Na última questão do Questionário de Avaliação da Formação, tratando-se de 

uma questão aberta com o objetivo de recolher comentários à formação por parte dos 

formandos, foi efetuada uma análise de conteúdo das respostas obtidas. Para este 

efeito, tratando-se de uma questão de resposta não obrigatória, foram recolhidas 114 

respostas (cerca de 28% do total de respondentes).  

Por forma a organizar o conteúdo destas respostas foram definidas as 

seguintes categorias e subcategorias:  

 

Categorias Subcategorias 

Avaliação do curso 

Global  

Conteúdos  

Estrutura  

Utilidade 

Apoio Helpdesk 

Metodologia 

Plataforma 

Sugestões  

Cursos  

Conteúdos  

Comunicação  

Tabela 3 – Sistema de Categorias da Análise de Conteúdo Questionário 
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Nota Introdutória 

O presente tópico corresponde à apresentação e análise de resultados.  

Numa primeira fase são analisados os dados resultantes das entrevistas realizadas às 

especialistas de Desenho Instrucional que participaram no projeto e, apresentam-se as 

primeiras conclusões relativamente ao processo de implementação do modelo em 

estudo. 

Numa segunda fase são apresentados os dados resultantes do Questionário de 

Avaliação de Satisfação respondido pelos formandos após concluírem a formação. 

Ainda neste tópico é feita uma síntese dos resultados das duas fases de análise. 
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Considerando a recolha de dados, os resultados serão apresentados em duas fases 

distintas, nomeadamente: 

� 1. Resultados da análise de conteúdo das entrevistas semidiretivas 

realizadas às três especialistas de Desenho Instrucional que desenvolveram os 

cursos no projeto em análise. Este ponto irá permitir uma análise do processo 

de implementação do Modelo EPTEALAS considerando a conceção dos três 

cursos que foram objeto de estudo. 

� 2. Resultados dos Questionários de Avaliação de Satisfação enviados 

aos formandos que concluíram os cursos. Estes resultados irão permitir uma 

análise do nível de satisfação dos formandos com a formação assim como 

verificar qual taxa de conclusão obtida, uma vez que os formandos só têm 

acesso ao presente questionário após concluírem com sucesso os cursos. 

1. Resultados das análises de conteúdo das entrevis tas 

Como indicado anteriormente, foram realizadas três entrevistas a três 

especialistas da área do Desenho Instrucional que participaram diretamente no 

projeto. Das entrevistas realizadas, assim como do Guião de entrevista elaborado para 

o efeito, resultaram as Categorias e Subcategorias enunciadas no capítulo anterior. 

Analisemos agora os resultados recolhidos  

1.1. Diagnóstico de Necessidades  
De acordo com as respostas obtidas para o caso específico em análise, o 

diagnóstico foi realizado primeiramente através de reuniões com o Cliente com o 

objetivo de definir a temática do curso, a abordagem a seguir, a duração, obter a 

caracterização do público-alvo, identificar os objetivos da formação, analisar 

documentação de suporte e analisar o orçamento disponível. Nas primeiras reuniões 

com o Cliente é solicitada a presença de um especialista na temática a desenvolver. 

Estes especialistas são identificados pela ordem, pelo know-how que detêm face às 

temáticas selecionadas, e trabalham em parceria com o especialista em Desenho 

Instrucional no desenvolvimento dos cursos. É também nestas reuniões de trabalho 

com o Cliente, que o especialista em Desenho Instrucional solicita informação 

complementar que permite assegurar a implementação do modelo, nomeadamente, 

exemplos, casos práticos, atividades, entre outros. 

No caso por exemplo do curso de Elaboração de Relatórios, uma das inquiridas 

indica que numa fase inicial de diagnóstico junto do Cliente foi informada de que 

necessitavam que a formação fosse de caráter prático com referenciais teóricos 

sustentados uma vez que se tratava de um curso orientado para o domínio do saber-
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fazer. Outra peculiaridade deste curso era, devido ao seu caráter prático ser 

necessário criar ferramentas de trabalho que os profissionais da Ordem pudessem 

utilizar no seu dia-a-dia. O resultado deste diagnóstico inicial permitiu a definição de 

estratégias a implementar. 

No que respeita às necessidades identificadas pela Ordem, no caso do curso 

de Competências de Orientadores de Estágios, a Ordem referiu a necessidade em 

alinhar as competências transversais e nucleares dos membros, de listar estas 

necessidades, reconhecendo a sua importância para a função. Para tal solicitou que 

esta fosse retratada nos vários contextos profissionais e que o curso a construir 

deveria integrar a aplicação destas competências. No curso de Elaboração de 

Relatórios, a Ordem identificou este tema devido a existir uma lacuna no que respeita 

ao conhecimento de referenciais teórico-práticos neste âmbito. Este tema foi 

identificado por se tratar de matéria por excelência e ferramenta de trabalho dos 

profissionais, e pelo reconhecimento da Ordem como sendo uma área relevante para 

os seus membros. No curso de Ética e Deontologia a Ordem identificou como 

necessidades, eventuais lacunas ou desejos de rever/refletir o Código Deontológico, 

reconhecendo a mais-valia na criação de um curso com este tema. Foi assinalada a 

necessidade de divulgação do Código Deontológico, e demonstraram situações do 

código ético com exemplos práticos por forma a estabelecer uma ligação ao 

quotidiano.  

Quando questionadas relativamente ao facto do Modelo EPTEALAS responder 

às necessidades de formação identificadas pela ordem, uma das entrevistadas frisou o 

facto de o modelo permitir transformar qualquer tipo de conteúdo no formato elearning, 

indicando que este modelo garante o sucesso de aprendizagem e responde aos 

objetivos definidos inicialmente. Numa fase inicial o modelo em estudo permite 

identificar as estratégias que serão trabalhadas, uma vez que as estratégias são 

reforçadas consoante a temática selecionada, objetivos e público-alvo. Exemplos: 

Utilização da estratégia de Exemplificação e demonstração em cursos com cálculos; 

Utilização mais comum da estratégia Transmissão e sistematização em cursos mais 

teóricos. No caso do curso de Relatórios a entrevistada indica-nos que o tema do 

curso se enquadra no foro técnico/operacional e que o modelo em análise permitiu 

antecipar este tipo de abordagem, em que a estratégia paradigmática utilizada para 

esta abordagem foi a demonstração passo a passo, estratégia que permite decompor 

o problema em várias fases, simplificando o problema e possibilitando a sua 

resolução. A entrevistada responsável pela conceção do curso de Ética e Deontologia 

indica que o modelo é fundamental para responder às necessidades do Cliente uma 
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vez que garante a implementação dos princípios pedagógicos e de usabilidade 

fundamentais à aprendizagem em elearning. Indica que as fases de Envolvimento e 

Preparação permitem nivelar o curso com o público-alvo, motivando o formando para o 

conhecimento. Refere ainda que a fase de Exemplificação e Demonstração são 

cruciais para a aprendizagem pelas situações práticas que proporcionam. 

1.2. Modelo EPTEALAS  
No que respeita a Categoria Modelo EPTEALAS, e no que diferencia este 

modelo dos restantes, uma das entrevistadas indica que se trata da combinação entre 

três elementos: População Adulta; Contexto corporativo e problemática das 

desistências. Realça ainda que, neste modelo, as estratégias utilizadas procuram 

tornar a aprendizagem efetiva/real, procuram envolver o formando, disponibilizando 

exemplos reais para a resolução de problemas. Refere que este modelo não suporta 

somente o trabalho do especialista em Desenho Instrutivo mas também o 

desenvolvimento tecnológico do conteúdo, através da definição de tipologias de ecrã. 

Na entrevista com a responsável pelo curso de Elaboração de Relatórios, a mesma 

defende que este modelo é diferente dos restantes porque fornece uma matriz 

estruturada de abordagem aos conteúdos, com estratégias eficazes para o processo 

de aprendizagem. Para além disso, na sua opinião, é um modelo flexível que permite 

autonomia ao especialista nesta área. No que respeita à última entrevistada, esta 

reforça os resultados positivos junto de um número significativo de formandos, e 

destaca a importância que é dada ao formando no processo de aprendizagem. Reflete 

que, contrariamente a outros modelos, com a EPTEALAS o formando é incentivado a 

pensar por si, sendo ao mesmo tempo conduzido no processo de aprendizagem. 

Relativamente às vantagens e desvantagens na utilização deste modelo, a 

primeira entrevistada indica como vantagem a garantia de qualidade dos cursos e a 

sua consistência, bem como o facto de este modelo possibilitar a uniformização dos 

processos de criação e orientar o trabalho do especialista nesta área, permitindo 

transpor para o curso a sua pertinência e contextos. Destaca ainda o facto de permitir 

trabalhar com os autores peritos nos temas e Clientes, e o facto de os Clientes 

reconhecerem que o modelo dá resposta às suas necessidades. A segunda 

entrevistada destaca como vantagem a disponibilização de uma matriz estruturada de 

abordagem aos conteúdos. A última resposta neste âmbito indica como vantagens a 

transferência de conhecimentos associados ao profissional/quotidiano do formando, 

que permite que o formando se reveja nas situações práticas. Indica ainda o facto de 

permitir que o formando evolua ao longo do curso.  
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No que respeita a desvantagens na adoção do modelo uma das entrevistadas 

realça o facto de ser um modelo pouco testado ao nível da colaboração, centrando-se 

somente no trabalho do Desenho Instrucional. As respostas obtidas não nos 

permitiram identificar mais desvantagens. 

Quando questionadas se o modelo facilita o trabalho do profissional nesta área, 

a primeira entrevistada confirma que facilita, na medida em que se operacionaliza 

através da aplicação de estratégias pedagógicas, que traduzem boas práticas no 

desenvolvimento de conteúdos e respondem a diferentes contextos e temas, 

respondendo a uma população heterogénea (Idade; Género; Educação; 

conhecimentos prévios; literacia; microinformática; cultura; setor; motivação e 

experiência em elearning), aplicável a diferentes temas e projetos e diferentes âmbitos 

(Banca; seguros; ensino; Indústria; saúde) e objetivos.  

A segunda entrevista indica que o modelo EPTEALAS facilita o trabalho do ID 

(de agora em diante designação utilizada para abreviatura de Instructional Designer) 

por disponibilizar um referencial coeso e eficaz na abordagem a conteúdos. Na mesma 

linha de resposta, a última entrevistada defende que o modelo em estudo define uma 

linha orientadora para a criação de storyboards, sendo que as fases propostas 

permitem estruturar o processo de forma metódica e organizada respondendo ao 

planeado. Acrescenta ainda que o trabalho é mais fluido quando existe uma estrutura 

definida à partida. 

1.3. Implementação do Modelo  
Na categoria Implementação do Modelo foi colocada a questão “Todas as fases 

têm de estar presentes nos cursos?”, as respostas obtidas indicam que não, que as 

estratégias utilizadas variam em função dos temas e abordagens, uma vez que podem 

existir etapas cujas estratégias não se adequem ao conteúdo. As etapas Ligação e 

Simulação muitas vezes não são utilizadas. No caso da Ligação por exemplo, nos 

cursos de autoaprendizagem desenvolvidos pela “empresa x” como são exemplo os 

cursos em análise, não são disponibilizadas ferramentas de comunicação síncrona ou, 

no caso da etapa de Simulação, de acordo com a perspetiva das entrevistadas, a 

complexidade dos conteúdos pode não requerer preparação via simulação para um 

exame final. 

Relativamente a exemplos de estratégias utilizadas no curso de Competências 

para orientadores, a primeira entrevistada indica a Preparação com a apresentação de 

um módulo introdutório com estrutura, objetivos, tema e atividades de ativação, a 

Transmissão, com a transmissão dos conceitos base do curso. Refere ainda que 
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foram desenvolvidas as estratégias de Exemplificação e Demonstração de cada 

competência abordada, apesar de não indicar exemplos concretos, realça a criação e 

simulação de situações práticas dos contextos dos profissionais da Ordem, para 

aplicação das competências. Identifica a realização de exercícios formativos 

intercalares ao longo dos conteúdos e sistematização de conteúdos no fim de cada 

módulo. Para a Estratégia Avaliação assinala ainda a realização de um teste de 

avaliação com 20 questões para avaliação dos resultados de aprendizagem.  

A segunda entrevistada indica que na Estratégia de Envolvimento foi criado um 

caso prático (diálogo) com a representação de um dos contextos inerentes à profissão, 

assim como foi desenhado um exercício de ativação. Na estratégia de Preparação foi 

realizado um exercício de ativação dos conhecimentos, e foram apresentados o 

programa e objetivos do curso. Para a estratégia Transmissão o conteúdo foi 

apresentado recorrendo a várias tipologias, foram realizados exercícios e 

sistematizadas as informações mais relevantes. 

Na estratégia de Exemplificação foi disponibilizado um exemplo de um relatório 

tendo o mesmo sido criado com base numa situação fictícia, porém habitual no 

contexto profissional do formando. Para a estratégia de Demonstração, foi utilizada a 

técnica passo a passo em que o formando foi convidado a construir um relatório, de 

forma faseada ao longo da formação e à medida que progride no curso e vai 

assimilando a informação necessária para ir construindo este documento. Para a 

realização desta atividade o formando tinha disponível um template de relatório.  

Para a Estratégia de Ligação, a entrevistada indica o apoio e o 

acompanhamento da equipa de coordenação da formação. Ainda no Curso de 

Relatórios na operacionalização da estratégia de Avaliação foi realizado um Teste 

sumativo para avaliação dos conhecimentos.  

No curso de Ética e Deontologia a entrevistada realça que foi utilizada a 

maioria das estratégias (Envolvimento, Preparação, Transmissão, Exemplificação e 

Demonstração, Aplicação e Transferência, Ligação e Avaliação). 

A entrevistada destaca a estratégia de Exemplificação e Demonstração em que foi 

criado o exemplo de uma Conferência, em que o Orador apresenta e discute situações 

do Código de Ética. Ao simular este ambiente, o conhecimento vai sendo 

desconstruído e vão sendo apresentadas conclusões. Na ótica da entrevistada, este 

modelo permite envolver o formando, que se revê nos membros da plateia e analisa 

vários pontos de vista. Ressalta ainda a fase de avaliação, em que são avaliados os 

conceitos abordados, sendo estes conceitos contextualizados de acordo com 

situações em que estão presentes dilemas éticos. 
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No que respeita à questão do modelo responder às necessidades do Cliente, a 

primeira entrevistada confirma esta questão, argumentando que o formando é 

contextualizado e envolvido no tema, que são introduzidos os conceitos base e são 

nivelados os conhecimentos base relativos às competências. As competências são 

listadas, exemplificadas e contextualizadas, a avaliação final permite acompanhar, dar 

feedback e assegurar a preparação através da avaliação de conhecimentos e são 

disponibilizados documentos de apoio essenciais à transposição de conhecimento. 

Na opinião de uma das entrevistadas, a taxa de conclusão nos cursos permite também 

verificar que as necessidades dos Clientes são satisfeitas. Cada estratégia permite dar 

resposta a diferentes necessidades: o Envolvimento transmite pertinência; a 

Preparação tem como base fatos transmitidos pela Ordem; o alinhamento com o 

Cliente permite a operacionalização das estratégias de Contextualização e Ativação, 

possibilitando dar resposta aos objetivos definidos.  

A Transmissão do conteúdo é realizada à imagem da Ordem, de acordo com a 

sofisticação solicitada. A Exemplificação e Demonstração com casos práticos, os 

contactos que são disponibilizados (etapa Ligação), assim como a Avaliação são 

sempre processos realizados com o apoio e aval da Ordem. 

Em suma, de acordo com as respostas obtidas, os cursos em análise foram 

validados na integra pelo Cliente que acompanhou todo o processo de construção e 

desenvolvimento de conteúdos, pelo que de acordo com as entrevistadas as 

necessidades do Cliente foram respeitadas e satisfeitas.  

2. Resultados dos Questionários de Avaliação de Sat isfação 

Considerando a opinião dos formandos, o questionário criado para recolher a 

avaliação de satisfação da formação divide-se, como já referimos anteriormente em 

três partes fundamentais, nomeadamente Avaliação do curso, Avaliação Global e 

Comentários e sugestões. 

No que respeita a opinião dos formandos relativamente aos indicadores 

enunciados, é possível verificar que de um modo geral ficaram satisfeitos com a 

formação (Gráfico 4 – Avaliação do Curso), uma vez em todas as variáveis analisadas 

existe uma percentagem bastante elevada da opção “Concordo Totalmente”. 

Os pontos em que o nível mais elevado da escala não é evidente, 

correspondem aos pontos relacionados com o Helpdesk. Relativamente a este aspeto, 

a análise de conteúdo realizada às questões abertas no presente questionário poderá 

ajudar-nos a compreender esta situação uma vez que muitos formandos indicam que 

não existiu necessidade em contactar o serviço “As "não respostas" aos itens da 
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rapidez e eficácia de HelpDesk e da contribuição da equipa de elearning para a 

conclusão do curso, deve-se ao facto de não ter recorrido a estes serviços 

disponibilizados” (Exemplo de resposta obtida por um dos inquiridos, que responderam 

ao Questionário de Avaliação da Satisfação). 

 

 

 

Gráfico 4 - Avaliação do curso  

Analisando as restantes respostas é possível verificar que os itens 

relacionados com a metodologia implementada incidiram maioritariamente no nível da 

escala “Concordo Totalmente”, em que podemos inferir que os formandos ficaram 

satisfeitos com o modelo implementado. 
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Gráfico 5 - Avaliação Global do curso  

 

Quanto às respostas obtidas cerca de 99% dos inquiridos indicam estar 

satisfeitos com a formação, sendo que a maioria já tinha realizado cursos em elearning 

anteriormente (55%). 

Este indicador é muito relevante, no sentido em que nos indica que os 

formandos, na sua maioria, já conheceram outros modelos e formatos de cursos em 

elearning.  

No que respeita à Metodologia, cerca de 98% dos formandos indicam ter ficado 

satisfeitos com o modelo de aprendizagem e gostariam de realizar novamente cursos 

neste formato. 

No que respeita as respostas às questões abertas do questionário na categoria 

Avaliação do curso, subcategoria Global, os formandos destacaram como pontos 

positivos que gostaram do curso, que este correspondeu às expectativas, sendo uma 

formação importante e desafiante para a prática profissional, que preencheu os 

critérios de qualidade de formação e permitiu aprofundar conhecimentos e desenvolver 

competências profissionais.  

Como pontos menos positivos, alguns inquiridos indicaram o facto de 

considerarem os cursos dispendiosos. Apesar do número de respostas não ser 

significativo, é importante relembrar que este aspeto é extremamente importante para 

o modelo em análise. O modelo em análise visa a otimização de recursos com o 

objetivo de criar uma oferta de formação com qualidade e com preços competitivos, 

sendo este um dos desafios do elearning organizacional já discutido no capítulo de 

enquadramento teórico (relembremos o conceito de Economia de Aprendizagem 

referido por Lundvall 1994, 1999, 2006 cit in Pena, 2011). 



Apresentação e Análise de Resultados 

51 

 

No que respeita aos conteúdos, a maioria dos formandos indica que os temas 

são elucidativos, são apresentados bons exemplos, são completos e interativos, têm 

qualidade científica, apresentam documentos de apoio com qualidade e existe uma 

articulação entre a teoria e a prática. Neste ponto revela-se pertinente realçar os 

exemplos criados, uma vez que estes exemplos permitem associar os cursos à prática 

profissional dos formandos (evento 3 de Gagné - Estimular conhecimentos e 

experiências anteriores; Princípio da Aplicação de Merril, Disponibilizar exemplos de 

casos análogos, Jonassen). 

Ainda no que respeita a subcategoria conteúdos e como aspetos menos 

positivos, alguns inquiridos indicam que apesar de terem sido disponibilizados bons 

materiais de apoio, deveria existir mais materiais desta natureza. Algumas respostas 

indicam ainda que alguns conceitos e questões necessitam clarificação, existindo por 

vezes conteúdos repetitivos e muito teóricos. De acordo com alguns formandos, 

determinados conteúdos recorrem demasiado a imagens de pessoas, tornando 

cansativa a leitura em ecrã, e os exemplos utilizados são pouco reais. 

Considerando a estrutura do curso, os inquiridos revelam na globalidade 

satisfação com a forma como a formação e conteúdos foram estruturados e 

organizados. Assinalam a acessibilidade do formato, a navegação eficaz e o facto de 

se tratar de uma formação muito direcionada para a prática. 

Na subcategoria Utilidade, as respostas obtidas indicam a utilidade para a 

prática profissional e o facto de ter permitido a correção de conhecimentos prévios à 

formação. 

Na variável apoio Heldesk, como indicado anteriormente, parte das respostas 

obtidas indicam não ter sido necessária a utilização deste serviço devido a 

considerarem a navegação nos cursos acessível. Para os formandos que utilizaram o 

serviço referem que o acompanhamento e apoio do Helpdesk foi importante e permitiu 

ultrapassar dificuldades de navegação. É indicada porém uma situação em que o 

formando ultrapassou o problema antes da intervenção do Helpdesk, que na ótica 

deste formando demorou demasiado tempo. Contudo tratou-se de uma resposta 

isolada.  

É importante reforçar que o apoio Helpdesk é fundamental para a 

implementação da fase de Ligação. É através deste meio que o formando se liga à 

equipa de coordenação da formação em que esta ferramenta é utilizada, não só para 

esclarecimento das questões técnicas como também para encaminhamento das 

questões relacionadas com os conteúdos, que por sua vez, são encaminhadas através 

deste serviço especialista responsável. 
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No que se refere à subcategoria Metodologia, as respostas revelam satisfação 

com o modelo. São também indicados como fatores positivos o facto desta 

metodologia permitir gerir o tempo, reduzir distâncias, ser compatível com a prática 

profissional, e tratar-se de um método motivador e facilitador da aprendizagem. 

Relativamente a este último ponto é fulcral frisar a importância da motivação para a 

aprendizagem uma vez que este é um dos fatores que servem de base à conceção do 

presente modelo (Pena, 2011; Keller, 2008). 

Ainda no que respeita à metodologia, é importante ressaltar que existem 

algumas respostas que indicam a preferência pela formação presencial ou pela 

existência de sessões presenciais (blended learning). Estas respostas poderão revelar 

uma reduzida exploração da fase Ligação no modelo, em que é indicado pelos 

inquiridos a falta de envolvimento racional e emocional. É importante recordar que os 

cursos em análise são cursos de autoaprendizagem, ou seja, em que não são 

utilizadas ferramentas colaborativas. Existe efetivamente um acompanhamento por 

parte da equipa de Helpdesk e o encaminhamento de questões técnicas aos 

especialistas dos conteúdos, mas não existe troca de experiências entre colegas e 

envolvimento com a turma. Estas questões poderão ajudar-nos a compreender o 

porquê destas respostas por parte dos inquiridos. 

Na subcategoria Plataforma, os formandos a título de sugestão referem a 

criação de espaço para dúvidas. Como pontos menos positivos indicam a não 

compatibilidade da plataforma utilizada com todos os browsers e a ocorrência de 

atualizações durante o período de frequência dos cursos. Contudo, o fato de não 

serem consideradas questões técnicas neste âmbito na categoria Helpdesk, permite 

concluir que a incidência destas questões não foi significativa. 

No que respeita à segunda categoria criada – Sugestões, e à primeira 

subcategoria em concreto – cursos, os formandos sugerem mais formação de outras 

áreas, utilizando a mesma metodologia e solicitam mais edições para os cursos 

existentes. Apesar de existir uma elevada incidência de respostas que indicam a 

valorização dos cursos por terem casos práticos e estarem adaptados aos diferentes 

contextos profissionais, nesta subcategoria surgem algumas respostas que sugerem 

que os cursos sejam ainda mais práticos e com mais exemplos, e que exista mais 

tempo para a realização dos mesmos. Ainda neste âmbito, sugerem o 

desenvolvimento de formações gratuitas e presenciais e que os cursos tenham música 

e voz off. 

No que respeita a sugestões no âmbito dos conteúdos, os formandos sugerem 

a permissão da gravação/download ou entrega de manual com curso na íntegra. 



Apresentação e Análise de Resultados 

53 

 

Referem que seria útil a disponibilização de vídeos explicativos, e que a avaliação 

deveria permitir retificar as respostas. Sugerem ainda mais exemplos e vídeos, e a 

possibilidade de avaliar um relatório (Curso Elaboração de Relatórios). 

Por último, na subcategoria Comunicação, são reforçadas questões já identificadas 

anteriormente, relacionadas com a necessidade de troca de experiências entre 

formandos e formador e a criação de fóruns de discussão. 

3. Síntese 

 Analisando o conjunto de resultados obtidos, aproximamo-nos das respostas 

às questões de investigação que foram previamente definidas. 

No que respeita à forma como este modelo foi implementado, verificámos através das 

entrevistas realizadas, que numa fase inicial é feito um diagnóstico das necessidades 

do Cliente, em que são identificadas as temáticas, a abordagem, os conteúdos, 

programas, objetivos e público-alvo. Recordamos a este nível que este modelo foi 

concebido para responder a populações heterogéneas (Pena, 2011), o que significa 

que é facilmente adaptável às diferentes necessidades identificadas. 

 Em função das temáticas definidas inicialmente, são previamente pensadas as 

estratégias que serão utilizadas. Verificámos através das respostas obtidas que ao 

utilizar o modelo EPTEALAS qualquer conteúdo poderá ser adaptado ao público-alvo, 

independentemente do seu caráter mais prático (exemplo do curso de Relatórios), ou 

mais teórico (exemplos dos cursos de Competências para Orientadores de Estágios 

ou curso de Ética e Deontologia) uma vez que, e de acordo com a opinião de uma das 

entrevistadas este modelo “Fornece uma matriz estruturada de abordagem aos 

conteúdos, através de estratégias já comprovadas como eficazes (no que à 

aprendizagem diz respeito).” Assim, o ID tenta assegurar que todas as estratégias 

sejam cumpridas no seu guião (storyboard), sendo que algumas estratégias são 

reforçadas de acordo com o tipo de conteúdos a trabalhar. Por exemplo no curso 

Relatórios, devido ao seu carater prático, destaca-se a estratégia de Demonstração 

passo a passo de como construir um relatório, enquanto na abordagem aos conceitos 

teóricos do curso de Ética é mais evidente a estratégia de Transmissão. Esta matriz na 

perspetiva das inquiridas permite o sucesso de aprendizagem, tendo sido um modelo 

validado “…junto de um significativo número de formandos com resultados 

francamente positivos.” (relembramos que a eficácia do modelo é um dos indicadores 

testados pelo seu autor, Pena 2011). 

 Como vantagens deste modelo é ainda indicado entre outros aspetos a 

transferência de conhecimentos contextualizados na realidade profissional do 
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formando, que permite que este se reveja nas situações práticas. Tal como se 

verificou ao longo da investigação, o aproximar do formando ao seu ambiente real, 

profissional, ativando conhecimentos prévios e construindo novos conhecimento, é 

uma questão fortemente debatida pelos autores de referência na área (Estimular 

conhecimentos e experiências anteriores, Gagné; Disponibilizar exemplos de casos 

análogos, Jonassen). 

 No que respeita a desvantagens, é indicado o facto de ser um modelo pouco 

testado ao nível na colaboração, centrando-se somente no trabalho do ID. 

Efetivamente a importância na Colaboração nos ambientes de aprendizagem online é 

reconhecida por autores especialistas na área, no modelo de Jonassen (1999), um dos 

autores de referência para a construção do modelo. Este autor destaca a importância 

em disponibilizar ferramentas colaborativas que permitam a interação entre formandos 

e a partilha de conhecimento, tornando viável construir socialmente o conhecimento. 

Nos cursos em análise, existe somente comunicação assíncrona, pelo que estas 

ferramentas não foram consideradas.  

 Na aplicação das várias estratégias, verificamos que muitas vezes a estratégia 

de Ligação, assim como a Simulação não são implementadas. Na Ligação devido aos 

fatores anteriormente assinalados e na Simulação, uma vez que ao trabalhar o 

conteúdo poderá não existir a necessidade de preparar o formando para a Avaliação 

final, devido ao nível de complexidade das temáticas. 

 Para além do enfoque no processo de desenvolvimento de conteúdos na 

perspetiva do especialista em Desenho Instrucional, o modelo EPTEALAS antecipa 

também o trabalho da equipa de desenvolvimento tecnológico, uma vez que são 

criadas várias tipologias de ecrã que permitem dar resposta às várias estratégias 

(Pena, 2011), tal como foi indicado no Capítulo II - Enquadramento Teórico em que 

são identificadas as várias categorias de tipologia de ecrã (Base, Conteúdos, 

Avaliação e Específicos, utilizados em situações concretas como por exemplo 

demonstração passo a passo).  

Quanto a exemplos de técnicas utilizadas para a estratégia Envolvimento as 

entrevistadas destacam a criação de situações reais relacionadas com o quotidiano 

profissional do formando (ex.: caso prático com simulação de diálogo com a 

representação de um dos contextos inerentes à profissão). Outro exemplo de técnica 

utilizada indicada pelas entrevistadas consiste na criação de atividades de ativação de 

conhecimentos prévios, em que se deve remeter para conhecimentos prévios à 

realização do curso. Para operacionalização desta estratégia podem ser criados 

exercícios, textos entre outras tipologias, desde que a situação com que o formando é 



Apresentação e Análise de Resultados 

55 

 

confrontado relembre uma experiência prévia, ativando desta forma esse 

conhecimento. (ex.: Situação de estagiário que redige relatório final de estágio no 

Curso Elaboração de Relatórios). As estratégias utilizadas permitem envolver o 

formando numa situação real, em que este é confrontado com determinado problema 

(Merril, 2002, 2007), procurando ganhar a sua atenção (Gagné, 1992), motivando o 

formando para a temática (Keller, 2006), para que possa identificar pontos de 

interesse e ativar conhecimentos prévios. Nos exemplos destacados foram criadas 

situações práticas/diálogos e criados exercícios de ativação, no entanto, poderiam ter 

sido utilizadas outras técnicas nomeadamente um texto introdutório apelativo, ou a 

criação de questões provocativas (Pena, 2011). 

No que respeita a estratégia de Preparação, verificámos perante as respostas 

obtidas que foram utilizadas as técnicas de apresentação de objetivos, programas e 

criação de exercícios de ativação de conhecimentos prévios. As atividades 

selecionadas para operacionalização são as sugeridas nas bases teóricas deste 

modelo que indicam que a estratégia de Preparação visa, numa primeira fase, informar 

o formando no que respeita os temas que serão abordados e numa segunda fase, 

contextualizar o formando no curso através da ativação de conhecimentos prévios 

(Gagné, 1992; Keller, 2008). 

Para a estratégia Transmissão as respostas obtidas indicam que os conteúdos 

foram apresentados recorrendo a várias tipologias específicas para a transmissão de 

conteúdos, foram realizados exercícios formativos e sistematizadas as informações 

mais relevantes. Esta estratégia é assim operacionalizada através da aquisição de 

conhecimentos, sistematização dos pontos mais relevantes e a realização de 

exercícios formativos.  

Como verificado anteriormente é na estratégia de Transmissão que o conteúdo 

é transmitido (Gagné – 4º evento) com recurso a várias tipologias, esquemas e através 

de vários meios (texto, imagens, sons, vídeo, animações, gráficos). 

 A estratégia de Exemplificação e Demonstração foi bastante reforçada e 

descrita nas entrevistas realizadas. No exemplo do curso Elaboração de Relatórios, de 

caráter prático, a abordagem de demonstração passo a passo permitiu transmitir o 

conhecimento através do “aprender fazendo”. Como tal, neste exemplo em concreto o 

formando vai construindo passo a passo um relatório, tendo como base um template 

que lhe é disponibilizado, e vai sendo preenchido no decorrer do curso de acordo com 

as orientações que são transmitidas através do próprio conteúdo. Ainda neste curso 

recorreu-se também à técnica de Exemplificação, através da disponibilização de um 

exemplo de relatório preenchido, com uma situação associada ao contexto profissional 
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do formando. No caso do curso de Ética e Deontologia, para a operacionalização 

desta estratégia foi simulado o ambiente de conferência onde o Orador debate vários 

dilemas éticos com a plateia. Esta estratégia é utilizada para que o formando possa 

rever-se na plateia e nas questões que são colocadas e respondidas, como indicado 

pela entrevistada: “Acreditamos que desta forma envolvemos o formando pois ele 

revê-se no papel de um dos membros da plateia que colocam questões que a ele 

também lhe surgiram ou que poderiam surgir”. 

No que respeita o curso de Competências para Orientadores, esta estratégia 

foi também utilizada para a apresentação de cada uma das competências, apesar de 

não termos conseguido recolher exemplos mais concretos nas entrevistas realizadas.  

A estratégia de Exemplificação e Demonstração é como vimos anteriormente 

baseada fundamentalmente no “principio da demonstração” de Merril (2002;2007), e 

tem como principal objetivo confrontar o formando com situações práticas e reais do 

seu dia-a-dia. Relembrando fases anteriores, e focando a importância da resolução de 

problemas na aprendizagem, no Envolvimento é apresentado o problema, as várias 

partes do problema vão sendo desconstruídas na fase de Transmissão, sendo este 

problema operacionalizado na fase de Exemplificação e Demonstração. 

Para operacionalizar esta estratégia foi criado um caso real (conferência curso 

Ética), e foi feita uma apresentação passo a passo (Curso Elaboração de Relatórios). 

Uma terceira técnica poderia ter sido utilizada, mas não obtivemos informação neste 

sentido, a técnica de Pergunte ao especialista. 

Relativamente à estratégia de Aplicação e Transferência, não foram obtidas 

respostas, contudo é possível identificar a implementação destas estratégias na 

realização de atividades formativas em que os formandos aplicam os conhecimentos 

adquiridos e recebem feedback consoante a resposta dada. Esta estratégia visa a 

aplicação do conhecimento e a implementação de decisões relativas a situações 

práticas com os quais o formando é confrontado ((5º e 6º evento de Gagné, 3º 

Principio de Keller e o Principio da Aplicação de Merril). 

A operacionalização da estratégia de Ligação foi realizada somente através da 

disponibilização de contactos indicados pela Ordem bem como através do 

acompanhamento e apoio da equipa de coordenação da formação e Helpdesk. 

Contudo como frisado anteriormente, tratando-se de um curso de autoaprendizagem, 

as ferramentas colaborativas não foram exploradas. Os dados obtidos nas entrevistas 

sugerem que este modelo deve ser testado em ambientes colaborativos, e mesmo nas 

respostas aos questionários de avaliação da formação, este fator é identificado pelos 
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formandos que reforçam a mais-valia da partilha com colegas e formador para a 

aprendizagem e enriquecimento da experiência formativa. 

Por forma a operacionalizar a estratégia de Ligação poderiam ter sido utilizadas 

ferramentas como: Áudio Conferência, Vídeo-conferência; Chat; Fórum de Discussão; 

e-mail, entre outras. 

Para a estratégia de Avaliação e Autoscopia, é importante referir que a 

segunda não foi utilizada ou pelo menos referenciada pelas nossas entrevistadas. 

No que respeita a Avaliação foram criados dois tipos: Avaliação formativa através de 

momentos formativos criados ao longo dos módulos em que os conhecimentos 

recentemente adquiridos são aplicados e Avaliação sumativa, Avaliação realizada no 

final de cada curso que visa a avaliação dos conhecimentos adquiridos e a 

concretização dos objetivos previamente propostos (8º evento de Gagné - Avaliar o 

desempenho- e 4º Principio de Keller - Satisfação). A estratégia de Simulação não foi 

implementada. Na ótica das entrevistadas, esta etapa não foi aplicada devido ao nível 

de complexidade dos conteúdos não o justificar. 

No que respeita aos resultados dos questionários destacamos a elevada taxa 

de conclusão que poderá ser associada à eficácia dos cursos elaborados com base no 

modelo em estudo. No que respeita aos elevados índices de conclusão destacamos 

alguns exemplos de respostas dos inquiridos que nos poderão indicar a presença de 

fatores que poderão ter contribuído para a não desistência dos cursos (Park 2007, cit 

in Pena, 2011) e para a elevada percentagem de sucesso: 

� Contribui para o enriquecimento pessoal e profissional. - (Fatores Internos 

Satisfação e motivação) 

� Metodologia de Aprendizagem muito motivadora. - (Fatores Internos Satisfação 

e motivação) 

� Intuitivo e apelativo. (Fator Interno Desenho do curso) 

� Permite a gestão de tempo - (Competências) 

� Tema relevante para a atividade profissional. – (Relevância atribuída ao curso). 
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Nota Introdutória 

Na conclusão será feita uma alusão aos principais resultados, procurando numa 

primeira instância dar resposta às questões definidas à partida que conduziram a 

presente investigação, sendo posteriormente identificadas as principais limitações do 

estudo, dificuldades sentidas e temáticas a abordar em futuras investigações 

considerando o âmbito do trabalho realizado. 
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Considerando o trabalho de investigação realizado revela-se pertinente neste 

momento da investigação responder de forma breve a cada uma das questões de 

investigação colocadas inicialmente, identificar quais as mais-valias e limitações do 

estudo, dificuldades sentidas bem como indicar algumas notas a considerar em futuras 

investigações. 

Procurando responder à primeira questão de investigação colocada “Como se 

caracteriza do ponto de vista teórico o modelo EPTEALAS?” verificámos que o 

presente modelo foi concebido por Pena (2011) a partir de um “benchmark 

pedagógico” sendo os grandes referenciais teóricos de base, o modelo de Gagné com 

os nove eventos de instrução (1992), Jonassen (2004) com o modelo de 

aprendizagem através da resolução de problemas, os Princípios de Aprendizagem de 

Merril (2002,2207), o modelo ARCS de Keller (2008) e o modelo 4C/ID de Van 

Merrienboer (2007). Ainda a este nível verificámos que este modelo realça os níveis 

de eficácia e eficiência associados a projetos de elearning considerando as 

especificidades do contexto corporativo (constrangimentos financeiros, tempo reduzido 

para conceção e desenvolvimento, entre outros aspetos.) tratando-se de um modelo 

que procura responder à diversidade e heterogeneidade, a “…populações com 

características sociodemográficas muito dispares e quando existe significativa 

dispersão geográfica entre formandos” (Pena 2011). Verificámos que este modelo é 

composto pelas fases de Envolvimento; Preparação, Transmissão; Exemplificação e 

Demonstração, Aplicação e Transferência, Ligação, Avaliação e Simulação, e que 

para a operacionalização de cada uma destas fases são utilizadas técnicas 

pedagógicas e diferentes tipologias de ecrã. 

No que respeita à segunda questão colocada “Para um determinado contexto, 

como foi esse modelo implementado?”, de acordo com análise das entrevistas 

realizadas verificou-se que no início do projeto foram realizadas reuniões com a 

Ordem Profissional parceira no sentido de realizar um diagnóstico de necessidades. 

Neste momento foram identificadas as temáticas, programa e abordagem, foram 

analisados os primeiros conteúdos e solicitados os exemplos e casos práticos 

necessários para operacionalização do modelo. Seguidamente e com base nas 

informações recolhidas junto da Ordem, é que foi possível decidir e adaptar a 

informação recolhida às estratégias existentes. De acordo com a informação recolhida 

o modelo permite adaptar qualquer conteúdo no formato em elearning, na medida em 

que “Fornece uma matriz estruturada de abordagem aos conteúdos, através de 

estratégias já comprovadas como eficazes (no que à aprendizagem diz respeito).” 

(informação retirada de transcrição de entrevista). 
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Verificámos que no contexto da Ordem Profissional em Análise, nem todas as 

estratégias foram implementadas. Na estratégia de Envolvimento, foram identificados 

diálogos, com situações reais do quotidiano profissional dos formandos e criadas 

atividades de Ativação de conhecimentos prévios. No que respeita a Preparação foram 

apresentados os objetivos e programas e criadas algumas atividades para ativação de 

conhecimentos prévios. 

Na transmissão onde efetivamente é apresentado o conteúdo, foram utilizadas 

diversas tipologias com diferentes interações e esquemas, exercícios e sínteses com 

os conceitos chave de cada tópico.  

Existiu claramente um destaque para a estratégia de Exemplificação e 

Demonstração, que poderá estar relacionado com o facto de ser um elemento 

diferenciador em todo o conteúdo. Foram apresentados dois exemplos distintos: A 

demonstração passo a passo de construção de um relatório, assim como a 

disponibilização de um exemplo de relatório já construído (Curso Elaboração de 

Relatórios) e simulação de uma conferência em que são debatidos dilemas éticos e 

são colocadas e respondidas questões relativas a estes temas (Curso de Ética e 

Deontologia). A este nível as entrevistadas destacam a importância na associação ao 

dia-a-dia do formando, como elemento fundamental para a motivação e envolvimento 

no curso. 

A estratégia de Aplicação e Transferência não foi descrita nas respostas 

recolhidas, no entanto importa referir que esta estratégia foi operacionalizada pela 

criação de momentos de avaliação formativa em que o formando tem a oportunidade 

de aplicar os conhecimentos recentemente adquiridos, com acompanhamento e 

feedback. 

No que respeita à estratégia de Ligação, apesar de existir um 

acompanhamento por parte da coordenação assegurado através de emails e contacto 

telefónico, não existem ferramentas colaborativas que permitam a partilha e 

construção social de conhecimento (Jonassen, 1999). 

Considerando a fase de Avaliação e Autoscopia, é importante referir que 

apenas a primeira foi identificada nas entrevistas recolhidas. A avaliação nos cursos 

em análise foi formativa e sumativa. As atividades formativas foram criadas ao longo 

dos módulos por forma a proporcionar momentos de aplicação de conhecimentos aos 

formandos. A avaliação final Sumativa foi realizada no fim de cada curso, em que o 

formando teve de obter a pontuação mínima de 75% para concluir com sucesso a 

formação. 
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No que respeita a fase de Simulação, é necessária uma preparação prévia, que 

simule a experiência real. De acordo com as respostas obtidas, esta estratégia não foi 

implementada nos cursos em análise por não ser necessária, tendo em conta o nível 

de complexidade de conteúdos. 

Considerando todo o processo de operacionalização do modelo, concluímos 

que este modelo facilita o trabalho do especialista em Desenho Instrutivo, na medida 

em que disponibiliza linhas orientadoras que permitem que este profissional seja mais 

eficiente na criação dos conteúdos, sendo que nas palavras de uma das entrevistadas, 

este modelo disponibiliza um “Referencial Coeso e eficaz na abordagem a conteúdos”. 

Tal como verificámos na literatura sobre o tema, esta é uma questão fundamental para 

o elearning corporativo, a eficiência e rapidez, não reduzindo ou descurando as 

garantias de qualidade do produto final.  

Importa referir que se por um lado este modelo permite orientar o trabalho do 

profissional em Desenho Instrutivo, possibilitando o desenvolvimento rápido de 

conteúdos, por outro, o facto do profissional desta área utilizar as tipologias base 

criadas para a implementação do modelo, poderá de certa forma limitar o processo 

criativo. No entanto, considerando o contexto das organizações, a rapidez de 

produção é efetivamente fundamental, sendo que a qualidade do produto final tem de 

ser garantida, podendo ser assegurada através do modelo em estudo. 

Ainda no que respeita a implementação do modelo, de acordo com os dados 

recolhidos, sentiu-se alguma dificuldade em compreender como se escolhem as 

estratégias a utilizar, isto é, como sabemos se em determinado curso devemos ou não 

utilizar todas as estratégias ou só algumas e quais devem ser consideradas. Do ponto 

de vista dos dados recolhidos esta informação não foi transmitida de forma muito 

clara, uma vez que à partida, por forma a garantir a qualidade do produto final, parte-

se do pressuposto que o conteúdo deverá integrar as várias estratégias e etapas. 

Considerando a questão “Em que medida essa implementação responde às 

necessidades que é suposto responder?”, verificámos que foi feito um diagnóstico 

junto da Ordem que permitiu definir estratégias e organizar o conteúdo à imagem do 

Cliente.  

Na opinião das entrevistadas o modelo permitiu responder às necessidades 

identificadas uma vez que foram transmitidos os conteúdos selecionados pela Ordem, 

as estratégias utilizadas foram ao encontro do solicitado, foram disponibilizadas 

ferramentas para o dia-a-dia de trabalho do formando, assim como a taxa de 

sucesso/conclusão foi bastante elevada. Este tema leva-nos à resposta da última 
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questão construída “Qual é a taxa de sucesso nos cursos em que foi implementada 

este modelo?” 

Considerando este ponto, é importante destacar o nível global de satisfação 

dos formandos, que de acordo com a análise de conteúdo realizada revelam 

satisfação global com o curso e com a metodologia utilizada, em que segundo 

algumas respostas, se tratou de uma metodologia facilitadora de aprendizagem e 

motivadora, que permitiu a gestão do tempo e o encurtamento de distâncias 

(relembremos que a questão motivação e o facto do modelo permitir dar resposta a 

uma população dispersa geograficamente, são dois indicadores refletidos no presente 

modelo, Pena, 2011). A elevada taxa de conclusão de cerca de 90%, permite-nos 

ainda concluir que os cursos em que o modelo em análise foi implementado foram 

eficazes no sentido em que asseguraram a participação dos formandos traduzindo- se 

em índices baixos no que respeita a desistências.  

Considerando as desvantagens ou limitações do modelo, destaca-se o facto de 

não ter sido testado em ambientes colaborativos de aprendizagem. Esta questão é 

referida por uma das especialistas em Desenho Instrutivo entrevistada e pelos 

formandos nas respostas aos Questionário de avaliação de satisfação. Uma das 

respostas obtidas nas entrevistas reflete o facto deste modelo ser “…pouco testado, 

pouco explorado ao nível da colaboração, já que se centra apenas no ID dos 

conteúdos e não de um ambiente online.”  

Os formandos que realizaram os cursos, destacam a necessidade de trocar 

experiências, dúvidas com colegas e formador, durante a formação, reconhecendo 

que esta possibilidade enriquece o processo formativo. Este motivo poderá estar 

relacionado com o facto de em algumas respostas nos questionários estar indicada a 

preferência pela formação presencial devido ao envolvimento Racional e emocional.  

A este nível é importante referir que no ambiente organizacional esta questão 

nem sempre é simples, uma vez que as ferramentas colaborativas implicam tempo 

dedicado ao acompanhamento dos cursos, tanto por parte da equipa de coordenação 

como a alocação de formadores/especialistas. Desta forma, é facilmente percetível 

reconhecer que este tipo de processos implicam um aumento do custo da formação, 

que as empresas poderão não estar dispostas a ter. É importante destacar a título de 

exemplo que os cursos em análise, que não recorrem a ferramentas colaborativas, 

foram apontados por alguns formandos como sendo dispendiosos. Caso existisse o 

recurso a estas ferramentas este valor poderia ser ainda mais elevado, apesar de ser 

unânime o facto de as ferramentas colaborativas quando devidamente implementadas 

permitem tornar a experiência formativa mais enriquecedora. 
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Outra desvantagem identificada pelos formandos que se destaca devido à 

incidência de resposta neste tema, prende-se com a possibilidade de ser 

disponibilizado o conteúdo na íntegra para consulta posterior, sob a forma de manual 

ou noutro formato que permita efetuar download. Neste caso, e apesar de ser útil para 

os formandos poderem “guardar” todo o conteúdo, esta opção não é considerada, 

possivelmente devido a questões relacionadas com os direitos de autor. 

1. Limitações do estudo 

Apresentadas as principais conclusões, é importante enunciar quais as 

dificuldades sentidas durante a realização da investigação. Em primeiro lugar destaco 

o facto de enquanto elemento da equipa do projeto, ter sido por vezes difícil o 

distanciamento enquanto investigadora no presente estudo de caso. A este nível, 

gostaria de realçar que existiu efetivamente um grande esforço para me distanciar 

deste processo e garantir uma análise fidedigna dos dados recolhidos e resultado 

obtidos.  

Outra limitação que gostaria de identificar prende-se com o fenómeno das 

desistências. Ao analisarmos os dados recolhidos, obtivemos uma taxa de conclusão 

de cerca de 90%. Neste âmbito, gostaria que tivesse existido a oportunidade de 

analisar o que levou os cerca de 10% de formandos a não concluírem o seu percurso 

formativo. Esta análise poderia ter enriquecido a presente discussão, e ajudar-nos a 

melhor compreender esta temática. 

Gostaria ainda de realçar o facto de ter sido utilizada uma ferramenta já criada, 

o Questionário de Avaliação de Satisfação, dado que teria enriquecido a presente 

investigação caso tivesse sido criado um questionário adaptado ao estudo e orientado 

para os resultados da investigação. 

Outras dificuldades foram sentidas, inerentes a uma investigação desta 

natureza, contudo com o desenvolvimento do trabalho, etapa a etapa estas 

dificuldades foram ultrapassadas. 

2. Futuras Investigações 

Para futuras investigações no âmbito, com base nos resultados obtidos reforço 

a possibilidade de testar este modelo num ambiente colaborativo de aprendizagem no 

contexto organizacional. Neste âmbito, seria interessante um balanço entre os custos 

acrescidos para as organizações versus vantagens aprendizagem para os 

colaboradores e impacto da formação. 
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Anexo A – Guião de Entrevista Semidiretiva 

 

TEMA:  Implementação do Modelo EPETEALAS na construção de conteúdos 

elearning 

 

 

Objectivos gerais : 

• Apresentar em detalhe o Modelo EPETEALAS; 

• Identificar as práticas de diagnóstico de necessidades/Pedido Inicial. 

• Conhecer o processo de implementação do Modelo em referência;  

• Analisar em detalhe as estratégias utilizadas para implementação do 

processo. 

 

 

Blocos 

 

Objetivos Especificos Questões/Orientação Notas 

A – Legitimação da 

entrevista 

 

- Informar o entrevistado acerca 

da investigação; 

- Motivar o entrevistado; 

- Garantir a confidencialidade; 

- Pedir para gravar a entrevista; 

 

  

 

B – Diagnóstico de 

Necessidades 

 

- Compreender como é feito o 

diagnóstico de necessidades ao 

 

- Antes da implementação 

do Modelo EPETEALAS, 

qual foi o trabalho 

 

Como se 

compreende 

que este 



 

 

Cliente; 

-Identificar quais as necessidades 

identificadas no estudo de caso 

em análise; 

desenvolvido com o 

Cliente? 

  

- Quais foram as 

necessidades 

identificadas? 

 

- O Modelo EPETEALAS 

conseguiu/consegue dar 

resposta a estas 

necessidades? De que 

forma? 

Modelo se 

adapta ao 

Cliente? Como 

é feito o 

Diagnóstico de 

Necessidades? 

 

 

 

C – Framework 

EPETEALAS 

 

- Identificar a opinião do 

entrevistado em relação ao 

Modelo EPETEALAS; 

 

- Conhecer as diferentes fases da 

Modelo; 

 

- Caracterizar as diferentes fases 

do Modelo; 

 

- Identificar as vantagens e 

Desvantagens do Modelo. 

 

- Qual é a grande diferença 

entre este modelo e outros 

modelos de referência 

existentes? 

 

- Quais são as principais 

vantagens deste modelo? 

 

- Quais são as 

desvantagens deste 

modelo? 

 

- Quais são as diferentes 

fases do Modelo 

EPETEALAS e principais 

características de cada 

uma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Este modelo facilita o 

trabalho do especialista em 

Desenho Instrucional? Se 

sim, de que forma? 

D – Implementação 

do Modelo  

 - Conhecer quais as estratégias 

e fases implementadas na 

Ordem em análise. 

 

 - Todas as fases têm de 

estar presentes nos 

cursos?  

 

- Que estratégias e fases 

foram utilizadas na ordem 

em questão? 

 

- De que forma as 

estratégias utilizadas dão 

resposta ao pedido feito 

inicialmente pelo Cliente? 

 

 

 

 

 

Solicitar 

exemplos 

 

 



Anexos 

74 

 

Anexo B – Análise de Conteúdo Entrevistas 

 

Análise de Conteúdo Entrevista – Instructional Designer - curso Competências Orientadores de Estágio 

Categorias  Subcategorias  Indicadores  Unidades de Registo  

Diagnóstico de 

Necessidades 

Realização do 

Diagnóstico de 

Necessidades 

- Reunião com o Cliente 

- Definição da temática do curso 

- Identificar o público-alvo 

- Objetivos da Formação 

- Análise de materiais/conteúdos 

- Solicita-se o apoio dos especialistas na construção do 
conteúdo 

- Apoio dos especialistas materiais complementares (Atividades, 
casos práticos) 

A1; 

A2; A5; 

A3; 

A4; A6; 

A7 

A8; A9 

 
A10;A11 

Necessidades 

identificadas na 

Ordem Profissional 

em análise 

- Alinhamento de competências transversais e nucleares dos 
membros 

- Competências fundamentais para a função  

- Apresentar a lista de competências a membros 

B1; B2; 

 
B3; B4; B5; B6 

B7;B8 



 

 

- Exemplificar aplicação nos vários contextos profissionais 

- Orientar para a aplicação destas competências 

B9; B10 

B11; B12 

Modelo responde a 

necessidades 

- Permite transformar qualquer conteúdo no formato elearning  

- Garante o sucesso da aprendizagem 

- Responde aos objetivos de formação identificados 

- Identifica as estratégias macro 

- Estratégias são reforçadas consoante temática, objetivos e 
público-alvo. 

 - Etapa exemplificação e demonstração utilizada por exemplo 
em cursos com cálculos 

- Etapa de transmissão e sistematização utilizadas por exemplo 
em cursos com transmissão de conhecimentos. 

 

C1; C2; C3; C4;C8; C9 

C5 

C6 

C7 

C10; C11; C12; C13 

 
C14; C15; C16; C17; C18; 
C19; C20; 

C21; C22; C23; C24; C25; 

Modelo  EPTEALAS  Diferença 

EPTEALAS e 

outros modelos 

- Combinação de três elementos: População Adulta; Contexto 
corporativo, problemática das desistências. 

- Estratégias procuram tornar a aprendizagem efetiva/real 

- Procuram envolver o formando 

- Exemplos reais para resolução de problemas 

D1;D2;D3; D4 

 
D5; D6; 

D7; D8. 

D9; D10; D11; D12; D13 



 

 

- Formando ativo no processo de aprendizagem 

- Framework não apoio somente o Instructional designer na 
criação de conteúdos 

- Framework apoia o desenvolvimento tecnológico pela criação 
de tipologias de ecrã 

 
D14; D15; D16; D17; D18; 
D19; D20 
D21; D22 
 
D23; D24; D25 

Vantagens  - Garantia de qualidade dos cursos 

- Dá consistência aos cursos 

- Guia que uniformiza processos de criação 

- Orienta o trabalho do ID permitindo transpor para o curso a sua 
pertinência e contextos 

- Permite trabalhar com os autores e Cliente 

-Cliente reconhece que conteúdos correspondem a 
necessidades 

E1; E2 

E3 

E4; E5; E6; E7; E8; E9 

E10; E11; E12; E13;E15; 
E16; E17; E18; E19 
 
E14; 

E20; E21 

Desvantagens  - Não identifica desvantagens 

- Adapta-se a vários conteúdos e áreas 

F1 

F2; F3 

Diferentes fases - Assegurar as condições técnicas (Browser Check; Helpdesk; 
Guia de navegação) 

- Cada estratégia Orienta um objetivo especifico de aprendizgem 

G1; G2; G3; G4 

 
G5; G6; G7 



 

 

- Envolvimento: Captar a atenção com casos reais 

- Preparação: Objetivos e ativação de conhecimentos Prévios 

- Transmissão: Transmitir; sistematizar e propor exercícios 

- Exemplificação e Demonstração: Exemplos estruturados 

- Aplicação e Transferência: Aplicação novos conhecimentos a 
novas situações 

- Ligação: Esclarecer, orientar a aprendizagem e promover a 
colaboração 

- Avaliação: Aferição de objetivos 

- Simulação: Preparação para o exame final 

 
G8; G9; G10; 

G11; G12 

G13; G14 

G15; G16 

G17; G18 

 
G19; G20; G21 

 
G22;  

G23; G24 

 Facilita ID - Sem dúvida 

- Operacionaliza-se pela aplicação de estratégias pedagógicas 

- Estratégias traduzem boas práticas no desenvolvimento 
conteúdos 

- Responde a diferentes contextos e temas 
 
 

- Responde a população heterogénea (Idade; Género; 
Educação; conhecimentos prévios; literacia; microinformática; 

H1; H2; 

H3; 

H4; H5 

 
H6; H7; H8; H41; H42; H43; 
H44; H45; H46; H47; H48; 
H49 

H9; H10; H11, H12; H13; 
H14; H15; H16; H17; H18; 



 

 

cultura; setor; motivação e experiência em elearning) 

- Aplicável diferentes temas e projetos 

- Diferentes âmbitos (Banca; seguros; ensino; Indústria; saúde) 

- Diferentes objetivos estratégicos (exemplos) 

 

H19; H20 

H21; H22; H23 

H24; H25; H26; H27; H28; 
H29 
H30; H31; H32; H33; H34; 
H35; H36; H37; H38; H39; 
H40;  

Implementação do 

Modelo 

Fases 

Implementadas 

- Esforço do ID em implementar todas as etapas 

- Etapas podem não se adequar ao conteúdo/projeto 

- Etapas Ligação e simulação muitas vezes não aplicadas 

- cursos de autoaprendizagem não possuem ferramentas de 
comunicação síncrona 

- cursos podem não requerer preparação para exame final. 

- Módulo introdutório com estrutura, objetivos, tema e atividades 
de ativação 

- Transmissão dos conceitos base 

- Exemplificação e demonstração de cada competência do 
modelo 

- Situações práticas com contextos dos profissionais da Ordem 

- Simulação de situações práticas de aplicação das 

I1; I2; 

I3; I4; I5;  

I6; I7;  

I8; I9 

 
I10; I11; I12 

J1; J2;J3;J4;J5;J6; 
 

J7; J8 

J9; J10;  

 
J11; J12; 

 J13; J14; 



 

 

competências 

- Exercícios formativos 

- Módulos 4 e 5 de transmissão de conteúdos com diferentes 
tipologias de ecrã; 

- Sistematização de conteúdos no fim de cada módulo e 
exercícios intercalares. 

- Teste de avaliação com 20 questões para aferição dos 
resultados de aprendizagem. 

- Identificação e correção de lacunas entre objetivos definidos e 
nível de conhecimento adquirido. 

 

 
J15; J16 

J17; J18; 

 
J19; J20; J21 

 
J22; J23; J24 

 
J25; J26; J27; J28 

 Estratégias 

respondem a 

pedido inicial do 

Cliente 

 - Formando contextualizado e envolvido no tema 

- São introduzidos conceitos os conceitos base 

- São nivelados os conhecimentos base face às competências 

- As competências são listadas, exemplificadas e 
contextualizadas 

- Avaliação final permite acompanhar, dar feedback, assegurar a 
preparação pela aferição de conhecimentos 

- Documentos de apoio essenciais à transposição de 
conhecimento 

F1; F2 

F3; F4; F5; F6; F7; F8; F9; 

F10 

F11; F12; F13;  

 
F14; F15; F16; F17; F18; 

 
F19; F20; F21 

 



 

 

 
 

Análise de Conteúdo Entrevista – Instructional Designer - curso Elaboração de Relatórios  

Categorias  Subcategorias  Indicadores  Unidades de 

Registo 

Diagn óstico de 
Necessidades 

Realização do 

Diagnóstico de 

Necessidades 

- Definição de Objetivos, Programa e abordagem 

- Formação prática com referenciais teóricos sustentados 

- Formação que crie ferramentas de trabalho para o formando 

- Orientações e articulação com autor de conteúdos 

- curso orientado domínio saber fazer 

A1; A2; A3; A7 

A4;A5; 

A6 

A8; A9; A10; 

A11 

Necessidades 

identificadas na Ordem 

Profissional em análise 

- Lacuna na matéria em questão no que respeita ao conhecimento de 

referenciais teórico-práticos 

- Matéria por excelência e ferramenta de trabalho dos profissionais da 

Ordem 

B1; B2; 

 

B3; B4; B5 

- Formandos terminam curso com sucesso 

- Estratégias dão resposta a necessidades do cliente. 

F22; F23 

F24; F25 



 

 

- Responsabilidade da ordem em fornecer referenciais latos e sustentados 

- Reconhecimento da Ordem como sendo área relevante para membros 

- Necessidade de oferta de formação teoricamente com orientações 

práticas. 

B6; B8;  

B9;B10; B11; B12 

B13; B14 

 

Modelo responde a 
necessidades 

 - Tema enquadra-se no foro técnico/operacional 

- A Framework antecipa este tipo de abordagem 

- A estratégia paradigmática para esta abordagem é a demonstração 

passo a passo. 

- Estratégia demonstração passo a passo decompõe problema em várias 

fases 

- Simplifica e permite a resolução de problemas 

C1; C2; C3; 

C4 

C5; C6; C7; C8; 

C9; 

 

C10; C11; C12; 

C13;  

C14; C15 

Modelo 
EPTEALAS 

Diferença EPTEALAS e 
outros modelos 

- Fornece uma matriz estruturada de abordagem aos conteúdos. 

- Matriz com estratégias eficazes no processo de aprendizagem 

- Flexível e permite autonomia ao ID 

D1; D2; 

D3; D4; D5; 

D6;D7;D8 



 

 

Vantagens  - Fornece uma matriz estruturada de abordagem aos conteúdos.  E1;E2 

Desvantagens  - Pouco testada e explorada ao nível da colaboração 

- Centra-se somente no trabalho do ID 

F1; F2; 

F3;F4 

Facilita ID  - Referencial Coeso e eficaz na abordagem a conteúdos G1;G2; 

Implementaçã o 
do Modelo 

Fases Implementadas - As fases não têm todas de estar presentes nos cursos 

- Foram todas implementadas excepto a simulação 

H1; 

I1;I2;I3 

Exemplos práticos - Envolvimento: caso prático (diálogo) num contexto da ordem e exercício 

de ativação. 

J1; J2; J3 

- Preparação: exercício de ativação, objetivos e programa do curso 

- Transmissão: Apresentação conteúdo, exercícios e sistematização; 

- Exemplificação e demonstração: Exercício Passo a passo 

- Construção de um relatório faseadamente no decorrer do curso 

- Exemplificação de um relatório já construído; 

- Ligação; Esclarecimento e acompanhamento (emails) da coordenação 

J4; J5; 

J6; J7; J8 

J9; J10;  

J11; J12; J13; 

J14 

J15; J16; J17; 

J18; 



 

 

 

- Avaliação: Teste sumativo para aferição de conhecimentos realizado no 

final da formação. 

 

J19; J20; J21; 

J22; J23; J24; 

J25; J26; J27; 

J28 

J29, J30; J31 

 Estratégias respondem 

a pedido inicial do 

Cliente 

- Disponibilização de ferramentas práticas para o dia-a-dia do profissional 

de acordo com pedido inicial. 

K1; K2; K3; K4; 

K5; K6; K7; K8; 

K9; K10 

 

 

Análise de Conteúdo Entrevista – Instructional Designer - curso Ética e Deontologia 

Categorias  Subcategorias  Indicadores  Unidades de Registo  

Diagnóstico de 
Necessidades 

Realização do 

Diagnóstico de 

Necessidades 

- Analise com o Cliente 

- Decisão dos destinatários 

- Decisão dos Objetivos 

- Decisão da duração 

A1; A2;A4;A10 

A5 

A6 

A7 

A8 



 

 

- Decisão das temáticas 

- Análise de orçamento 

- Framework aplicada após trabalho com Cliente 

- Resultado permite definir estratégias a implementar 

- Estratégias definidas em função do público-alvo (exemplos) 

A9 

A3;A11; A12 

 

A13; A14; 

A15; A16; A17; A18; 

A19; A20 

Necessidades 

identificadas na 

Ordem Profissional 

em análise 

- curso destinado a Membros efetivos da Ordem 

- Destinado a profissionais no ativo com experiência 

- Profissionais com Lacunas ou desejo de rever/refletir código 

deontológico  

- Mais-valia na criação de um curso com este tema 

- Divulgar Código Deontológico 

- Ilustrar situações do código ético com exemplos práticos 

- Estabelecer ligação ao quotidiano 

B1 

B2;B3 

B4;B5;B6 

 

B7 

B8 

B9;B10 

B11 

Modelo responde a 
necessidades 

- Fundamental para responder às necessidades 

- Princípios pedagógicos e de usabilidade fundamentais à 

C1; 

C2; C3; C4;  



 

 

aprendizagem em elearning  

- Fases envolvimento e preparação nivelam o curso com o público-

alvo 

- Motiva o formando para o conhecimento 

-Fase Exemplificação e Demostração cruciais para a aprendizagem 

pelas situações práticas 

- curso orienta para a resolução das dúvidas nos exemplos práticos.  

 

C5; C6; C7; C8 

 

C9 

C10; C11; C12; C13 

 

C14; C15; C16; C17 

Modelo 
EPTEALAS 

Diferença 
EPTEALAS e outros 
modelos 

- Resultados positivos junto de um número significativo de formandos  

- Formando no Centro do processo de aprendizagem 

- Contrariamente a outros modelos o formando é incentivado a pensar 

por si 

- Conduz-se o formando na aprendizagem 

- O formando é motivado e envolvido no curso 

 

D1; D2; D3; 

D4; D5; D6 

D9; 

 

D10 

D7; D8; D11; D12; D13; 

D14; D15; D16; D17; 

D18 

Vantagens  - Transferência de Conhecimentos associado ao  



 

 

profissional/quotidiano do formando 

- O formando revê-se nas situações práticas 

- O formando vai evoluindo ao longo do curso 

E1; E2; E3;  

E4; E5; E6; E7;  

E8; E9. 

Desvantagens  - Não identifica desvantagens F1 

Facilita ID - Facilita bastante 

- Define uma linha orientadora para a criação de storyboards 

- As fases permitem estruturar de forma metódica e organizada 

respondendo ao planeado 

- O trabalho é mais fluido quando existe uma estrutura definida à 

partida 

- Sem estrutura acabamos por ter de repensar o curso.  

G1;  

G2;  

G3; G4; G5; G6 

 

G7; G8; G9 

G10; G11; G12 

Implementação 
da Modelo 

Fases 

Implementadas 

- Nem todas as fases têm de estar presentes 

- Modelo e fases respondem a determinadas necessidades 

- Fase de Simulação tem o objetivo de simular um sistema real 

- Fase de Simulação é aplicada caso o conteúdo se justifique 

H1; H2;  

H2;  

H3; H4, H5; H6; 

H7 



 

 

- curso Ética foram utilizadas a maioria das estratégias (Envolvimento, 

Preparação, Transmissão, Exemplificação e Demonstração, 

Aplicação e Transferência, Ligação e Avaliação). 

- Destaque para Exemplificação e Demonstração com exemplo de 

Conferência 

- Orador apresenta e discute situações do Código de ética. 

- O Conhecimento vai sendo desconstruído e são apresentadas 

conclusões 

- Permite envolver o formando, que se revê nos membros da plateia e 

analisa vários pontos de vista 

 

-Destaque para a fase de avaliação 

- São avaliados os conceitos e são avaliadas situações com dilemas 

éticos 

I1; I2; I3; I4; I5; I6; I7; 

I8; I9; 

 

I10; I11;I12;  

I3;I14; I15;I16; 

I17; I18; I19;I20; I21 

I22; I23; I24; I25; I26; 

I27; I28; I29; I37; 

I38;I39; I40; I41 

I30 

I31; I32; I33; I34; I35; 

I36;  

   

Estratégia 

respondem a pedido 

- Cada estratégia responde a uma necessidade. J1; 



 

 

inicial do Cliente - Envolvimento transmite pertinência 

- Preparação tem como base fatos transmitidos pelo Cliente 

- Alinhamento com Cliente permitiu contextualização e ativação 

responderem a objetivos definidos. 

- Transmissão do conteúdo à imagem do Cliente de acordo com 

sofisticação solicitada. 

- Documentos de sistematização para estudo pós-curso. 

- Exemplificação e demonstração com casos práticos criados com 

apoio do Cliente 

- Aplicação e transferência com aplicação do conhecimento de acordo 

com orientações do Cliente, através de exercícios 

- Disponibilização dos contactos solicitados pelo Cliente, na fase 

Ligação 

- Avaliação feedback conhecimentos ao Cliente e de atingimento de 

objetivos.  

J2; J3; J4; J5; 

J6; J7;  

J8; J9; J10; J11; 

 

- J12; J13; J14; J15; 

 

 

J16; J17; J18; J19; J20 

J21; J22; J23; J24; J25; 

J26. 

J27; J28; J29; J30 

J32; J33; J34; J35. 

J36; J37; J38 
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Anexo C – Questionário de Avaliação da Satisfação 

 

1 - Avaliação do curso 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Totalmente 

Não 
respondo 

O acesso ao curso foi fácil.      

A navegação no curso foi intuitiva.      

Os conteúdos do curso foram de qualidade.      

A estrutura do curso foi ajustada.      

A exemplificação, os exercicios e ilustrações foram 
importantes para a compreensão e consolidação de 
conhecimentos. 

     

A composição gráfica do curso foi apelativa.      

A interatividade dos conteúdos facilitou a sua 
compreensão.      

As ferramentas facilitaram a realização do curso.      

Os documentos de apoio foram instrumentos úteis para a 
compreensão dos conteúdos.      

O apoio da equipa de Help Desk foi rápido e eficaz.      

O acompanhamento da equipa de elearning contribuiu 
para a conclusão do curso.      

+ Adicionar questão▼ 
Dividir página aqui 

Q2 
Editar questão▼ 
MoverCopiarExcluir 
 
2 - Avaliação Global 

 
SIM NÃO 

Foi a primeira vez que frequentei um curso em elearning.   

Gostei desta metodologia de aprendizagem.   

Gostaria de utilizar novamente esta metodologia de 
aprendizagem.   

Estou satisfeito(a) com esta formação.   
+ Adicionar questão▼ 

Dividir página aqui 
Q3 
Editar questão▼ 
MoverCopiarExcluir 
 
Comentários e sugestões  
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Anexo D – Análise de Conteúdo Questionário Avaliaçã o da Satisfação 

 

Análise de Conteúdo do questionário - curso 1 – Certificado Competências Orientador Estágio 

Categorias  Subcategorias  Indicadores  Unidades de Registo  

Avaliação do  curso  Global - Satisfação Geral 

- Contribui para o enriquecimento pessoal e profissional. 

- Contribui para melhor orientar estagiários em funções. 

- Experiência Interessante. 

- Contribuiu para a formação enquanto Orientadora de estágios. 

- Necessidade de mais tempo para conclusão. 

- curso com muita qualidade. 

- Formação muito gratificante. 

- Satisfação pelo curso ser Gratuito 

- curso fundamental. 

- Visão enriquecedora de como ser orientadora de estágios. 

- Gostaria de realizar outros cursos. 

A1; A2;A11; A32; A35 

A3; A4; A31; A33; A34 

A5; 

A16; A29 
 
A6; 

A7; 
 
A8;A18; A28 
 
A9;A10; 

A12;13; 

A14;A30; 

A15 



 

 

- cursos caros. 

- Uma mais-valia. 

- Tema relevante para a atividade profissional. 

- curso Prático 

- Intuitivo e apelativo. 

- Contribui para o alinhamento da atividade profissional no que 
respeita a estágios. 

- Bons momentos de Aprendizagem 

- curso Completo 

- Fácil Compreensão 

- Desenvolvimento de Competências profissionais 

- Preferência por navegação aleatória entre módulos (não 
progressiva) 

A16 

A17; A18 

A19; A23; 

A20; 

A21; 

A22; 

A24; 
 

A25 

A26 

A27 

A36 

K1; K2;K3;K4 

Conteúdos - Conteúdos pouco desenvolvidos. 

- Processo de comunicação científico excelente. 

- Temas Elucidativos 

- Permitiu organizar conceitos e aprofundar conteúdos. 

B1; 

B2; B3; 
 
B4; B5 

B6;B7 



 

 

- Quantidade adequada e Excelente qualidade 

- Alguns conceitos necessitam clarificação 

- Falta ligação entre a formação e a Orientação de Estágios 

- Demasiado recurso a imagens de pessoas. 

- Rever erros. 

B8;B9 

B10 

B11 

I6;I7;I8 

I13;I14;I15; 

 

Estrutura 

- Satisfação na Estrutura do curso; 

- Organização eficaz. 

- Navegação sem dificuldade. 

- Formato acessível. 

- Muito prático. 

C1; C6 

C2; C8; 

C3; C4; 

C5; C9; 

C7; 

Utilidade - curso Útil para atividade de Orientadora e prática profissional; 

 

D1; D2; D3;D4; 

Apoio Helpdesk - Importante apoio da Equipa de Helpdesk. 

- Não existiu necessidade em contactar o serviço. 

- Não foram sentidas dificuldades. 

- Importância do acompanhamento com cronograma. 

- Dificuldade de navegação ultrapassada com suporte 

E1;E4 

E2;E7;E8 
 
E3 

E5; E9 

E6 



 

 

Helpdesk 

 

 Metodologia - Preferência pelo presencial pelo envolvimento Racional e 
emocional. 

- Metodologia de Aprendizagem muito motivadora. 

- Facilitou a aprendizagem. 

- Satisfação com a metodologia 

- Permite a gestão de tempo. 

- Sem distância Física 

- Superou as expectativas 

- Vantajosa para a Formação 

- Compatível com prática profissional 

- Utilizar com outros cursos 

F1; F2; F3; F4; F5; F6; F20 

 
F7; F8;  

F9; 

F10; F15; F16; F17 

F11; F12; F19 

F13 

F14 

F18 

F20 

F21 

 Plataforma - Não é acessível a todos os browsers. 

- Criar espaço de dúvidas na plataforma. 

G1;G2 

G3; G4; G5;  



 

 

 

 

Sugestões  Cursos - Outros cursos para Orientadores de Estágios. 

- Mais Formações Presenciais 

- Interesse em outras formações. 

- Mais formações gratuitas. 

- Realização de novas edições. 

H1 

H2 

H3; H4; H5; H11; H13 

H6;H12 

H7;H8; H9; H10; 

Sugestões  Conteúdos - Permitir Download e Gravação. 

- Acesso Manual/PDF com toda a informação 

- Utilização de Vídeos explicativos. 

- Avaliação permitir retificar respostas. 

- Conteúdos demasiado teóricos e pouco práticos. 

- Cansativa a leitura em ecrã 

- Complemento audiovisual 

I1;I2; I3; I9; I12; I16;I18; I19; 
I21; I25;I26;I27;  
I22; I23;I24 I28;I31; I32 

I4;I5 

I10;I11; I18;I19;I20; 

I16 e I17 

I29;I30 

I33 

Comunicação - Troca de experiências enriquece o processo formativo 

- Necessidade de trocar experiências com colegas e 
formador. 

J1;J2; 

J3;J4 



 

 

 

 

 

 

 

Análise de Conteúdo do questionário - curso 2 – Elaboração de Relatórios  

Categorias  Subcategorias  Indicadores  Unidades de Registo  

Avaliação do  curso  Global - Satisfação com o curso 
 

- Correspondeu às expectativas 

- Respondeu às dúvidas 

- curso dispendioso 

- curso Completo e enriquecedor 

- curso Importante para a prática profissional 

- Permitiu aprofundar conhecimentos 

- Difícil pelos objetivos a que se propõe 

A1; A9; A10;A12; 
A13;A14;A22; 

A2 

A3 

A5; A6;A11; A12 

A6; A7; 
 
A15; A8; A4;A16;A17;A20 

A18 

A19 



 

 

- Desafio estimulante 

- Preencheu os critérios de qualidade da formação 

- Experiência gratificante 

- Formação desadequada 

A21 

A23; A24 

A25 

A26; A27 

Conteúdos - Algumas questões de avaliação dúbias 
 

-Tema bem abordado 

-Bons exemplos 

- O complexo tornou-se simples 

- Documentos disponibilizados fundamentais para a redação de 
relatórios 

- Conteúdos Completos 

- Poucos materiais de apoio 

- Conteúdos interativos positivos 

- Conteúdos repetitivos 

- Mais-valia na articulação de Teoria com prática 

- Qualidade de documentos 

- Conteúdos muito teóricos 

B1; B2; B3;B4;B5;B13;B14; 
B17; B18;B19 

B6 

B7 

B8 

B9 
 

B10 

B11;B12 

B12 

B15 

B16 

B20 

B21 



 

 

- Exemplos pouco reais B22 

Estrutura - Conteúdos bem Estruturados 

- Clara 

- Intuitiva 

- Formação bem estruturada 

C1 

C2 

C3 

C4; C5 

Utilidade - Útil permitiu corrigir conhecimentos prévios. 

- curso útil para a prática profissional 

- Útil para a prática profissional 

D1 

D2; D3 

D4 

Helpdesk - Deu resposta após situação estar resolvida E1 

Metodologia - Satisfação com o formato de aprendizagem 

- Vantagens em complementar com sessões presenciais 

F1; F3 

F2 

Plataforma - Não fazer atualizações enquanto estão cursos a decorrer 

- Criar espaço para dúvidas 

G1; 

G2 



 

 

 
 
 
 

 

Análise de Conteúdo do questionário - curso 3 – curso de Ética e Deontologia 

Curso - Mais tempo para a realização do curso 

- Mais prático 

- Mais cursos com a mesma metodologia 

- Mais cursos no âmbito 

H1; H4; 

H2 

H3; H5; H6 

H7; H8; H9; H10 

Sugestões  Conteúdos - Mais exemplos práticos de Relatórios 

 

- Verificar na avaliação quais as questões incorretas 

- Mais vídeos 

- Mais Casos Práticos para análise 

- Possibilidade de Avaliar um relatório 

- Permitir gravar/fazer download dos conteúdos 

I1; I2; I9; I10; I11;I13;I14; 

I16 

I3; I4;I5;  

I6; I16 

I7 

I8 

I12; I15 

Comunicação - Possibilidade de trocar impressões, dúvidas entre formandos 
e com formador. 

J1; J2;J3;J4; J5; J6 



 

 

 

Categorias  Subcategorias  Indicadores  Unidades de Registo  

Avaliação do  curso  Curso - Terceiro módulo mais útil e relevante que restantes 

 

A1 

Metodologia - Boa opção de formação B1 

 Helpdesk - Importância no acompanhamento ao curso (emails enviados) E1 

Sugestões  Curso - Mais Formação  

- Mais exemplos práticos 

- Colocar música e voz off 

C1; 

C2; C3; C4;C5 

C6 

Comunicação - Horas em sala para interação/partilha de ideias 

- Fóruns de discussão 

D1 

D2 


