
Qualidade no e-learning: a experiência da Universidade Politécnica de Madrid em países 
de língua portuguesa 
 
Um dos obstáculos à expansão em Portugal do e-learning é o receio sobre a qualdade da oferta 
existente no mercado. Naturalmente que no e-learning, entendido em sentido lato como ensino a 
distância com recurso à Internet, existem iniciativas de grande qualidade como de razoável ou 
mesma má. Tal e qual como existe bom e mau ensino presencial. 
 
Estamos ligados desde 1998 a uma iniciativa de e-learning, em parceria com a Universidade 
Politécnica de Madrid CEPADE, que abrange como destinatários gestores e empresários além de 
professores universitários. A finalizar sete anos de práticas, é tempo de apresentar publicamente 
um balanço, partilhando com os leitores os resultados obtidos junto de alunos para conhecer a 
sua percepção sobre a qualidade de mais de 200 cursos e 21 mestrados e especializaões. 
 
Qualidade vista pelos alunos em 2004 
Em Julho de 2004 fizemos um inquérito aos alunos desse ano lectivo, situados em Portugal e 
Angola. Os resultados são muito interessantes. Para 94% dos alunos esta foi a sua primeira 
experiência de ensino a distância. A desconfiança era generalizada. Mas no final do ano lectivo, 
84% acham a metodologia boa ou muto boa. Dos alunos, 68% avaliam o apoio dos professores 
como bom ou muito bom. 73% acham a qualidade dos manuais boa ou muito boa. O apoio da 
FORMEDIA, que organiza estes programas nos países de língua portuguesa, é considerado muito 
bom por 57% e bom por 37%. Sendo estes cursos em Espanhol, é de realçar que para os alunos 
não há problemas com o idioma do nosso país vizinho. 
 
E em 2005… 
Em 2004-5, fizemos uma pesquisa no final do 1º módulo do 2º semestre. Os resultados 
confirmam e aprofundam as conclusões anteriores. 94% dos alunos querem fazer um mestrado. 
28% vão ao Campus Virtual todos os dias e outros 46% uma vez por semana em todas as 
cadeiras. 85% dos alunos acham o Campus Virtual fácil ou muito fácil de navegar. 98% entendem 
que a informação sobre como estudar nestes cursos é clara ou muito clara. 32% participam diária 
ou semanalmente nos Fóruns (o correspondente a aulas virtuais sem hora marcada). 83% dos 
alunos acham estes Fóruns fáceis de utilizar e 63% entendem que lhes trouxeram grandes ou 
alguns benefícios na aprendizagem, enquanto 30% não os utilizaram. 
 
Quando têm problemas e contactam a FORMEDIA, 97% classificam o apoio recebido como muito 
bom (64%) ou bom (33%). Estudam até 2 horas por semana por curso 36% dos alunos e 38% 
dão ao programa três horas por semana por cadeira. Quando têm dúvidas sobre a matéria, os 
alunos dividem-se no seu comportamento: contactam o professor 42%; a FORMEDIA 8%; os 
colegas 21% e tentam sozinhos pesquisar a informação 29%. 66% acham que os professores 
responderam a seu contento e 14% entendem que as rspostas não os satisfizeram.  
 
Finalmente, os questionários de avaliação contínua da matéria foram enviados aos professores na 
totalidade por 57% dos alunos; outros 23% enviaram apenas alguns dos questionários. De notar 
que além da avaliação contínua, todos os alunos são obrigados a exames presenciais no final de 
cada semestre para obterem uma classificação final. 
 
Novos resultados do ano lectivo 
Em Junho de 2005 e para os 144 alunos de 2004-5 (Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde), 
seguiu por email um questionário mais detalhado no final da avaliação contínua e antes dos 
exames o 2º semestre. Pela primeira vez utilizamos a metodologia do Sloan Consortium para o 
controlo da qualidade, que tem cinco pilares: eficácia da aprendizagem, eficácia dos custos, 
acessibilidade, satisfação dos professores e satisfação dos alunos. 
 
Concentramos a nossa análise excluivamente na satisfação dos alunos. Quais foram os 
resultados? Satisfação geral 



Duma forma geral os resultados desta investigação mostram que os alunos do CEPADE 
entrevistados estão satisfeitos com a qualidade do programa, de acordo com os critérios 
analisados. As discussões e a interacção com professores e colegas causam satisfação. As 
experiências de aprendizagem correspondem às expectativas. A satisfação com serviços 
(conselho, matrícula, acesso a materiais) é pelo menos tão boa como no Campus tradicional. As 
orientações sobre como aprender on-line trazem também satisfação. Os resultados do programa 
são úteis para o desenvolvimento da carreira, profissional e académica. Também em relação às 
práticas chave se revelam bons resultados: serviços académicos e administrativos; tecnologias 
apropriadas; interacção com os professores; interacção com os alunos (pode melhorar); 
resultados de aprendizagem de acordo com a descrição do curso; apoio técnico; resultados 
inesperados da aprendizagem...  
 
As análises revelam que a satisfação dos alunos com o período lectivo é em geral elevada. A 
maior parte dos alunos acharam o Campus virtual fácil de navegar, participando dele 
semanalmente através do Fórum de cada curso, e considerando também fácil essa participação. A 
participação no Fórum é considerada como trazendo benefícios. Na ausência de resposta do 
professor a questões colocadas, os alunos contactam imediatamente a FORMEDIA, e não o 
CEPADE, considerando o apoio recebido daquela como muito bom. 
 
Estas experiências de aprendizagem estiveram acima das expectativas e na comparação do 
CEPADE com outras universidades em relação à satisfação dos alunos pelo aconselhamento, o 
CEPADE foi considerado melhor. Esse é também o resultado na percepção quanto ao processo de 
matrícula e ainda quanto aos materiais de estudo. Finalmente, em relação ao desenvolvimento do 
ano lectivo, os alunos estão maioritariamente satisfeitos. 
 
Como é que as nossas conclusões se dividem pelos principais critérios de análise? Vejamos alguns 
dados. 
 
Os alunos acharam o Campus virtual fácil de navegar. A maioria, não muito expressiva, participa 
diária ou semanalmente nos Fóruns, em que também acha fácil participar, e considera que os 
Fóruns trazem benefícios. 
 
Interacção com professores e colegas 
 
Quanto têm um problema os alunos, dividem-se: um terço contacta a FORMEDIA; menos de um 
quarto pede ajuda ao CEPADE; um sexto pede ajuda aos colegas; outro sexto tenta solucionar o 
problema sozinho. Mas as respostas dos professores não satisfazem inteiramente: só 2 alunos 
indicam resposta imediata e 8 dentro de 48 horas; 3 indicam que a resposta chegou muito 
atrasada; 9 alunos indicam que cada professor age à sua maneira; 8 alunos não respondem. 
Metade dos alunos enviou ao professor os dois questionários necessários ao processo de avaliação 
contínua. Predomina a percepção que a interacção com o professor foi boa ou muito boa.  
 
Dois terços dos valorizam positivamente a relação com os seus pares. Mas um quinto não 
responde e quase outro quinto acha essa relação fraca ou muito fraca. 
 
Apenas metade dos respondentes lêem todos os questionários, tão importantes no processo de 
aprendizagem, em todos os cursos. Os alunos acham as matérias interessantes e os questionários 
importantes na organização do estudo. Metade dos alunos mandou em todos os cursos os dois 
questionários que deviam enviar aos professores em cada semestre. Três alunos enviaram alguns 
e quase metade não enviou ou não nos respondeu. 
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