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O curso preparatório para ingresso no IFSC, aqui apresentado é o produto educacional 

resultante da pesquisa de mestrado profissional “As trajetórias entre o ensino funda-

mental e o ensino médio na voz dos adolescentes: um diálogo com a educação profissio-

nal”, que visou dar voz aos adolescentes sobre transição entre o ensino fundamental e o 

ensino médio e contribuir para diminuir a invisibilidade nessa etapa da vida. A pesquisa 

abrangeu 75 estudantes no total, sendo 66 concluintes do ensino fundamental de uma 

escola da rede municipal de Florianópolis e 9 egressos dessa mesma escola que estavam 

cursando o ensino médio no IFSC. Os participantes da pesquisa sugeriram como uma 

necessidade nessa etapa da trajetória escolar, ter um espaço de estudos para o exame 

de classificação para cursos Técnicos Integrados ao ensino médio do IFSC, que se aproxi-

mava. Assim, com a participação desses estudantes, oportunizando um espaço de 

protagonismo juvenil, foi criado um curso preparatório online com videoaulas, exercícios 

e simulados, acessível no endereço eletrônico www.vouproifsc.com. Com essa pesquisa 

observou-se que a passagem entre o ensino fundamental e o ensino médio é um 

momento significativo, de escolha, de angústias e de ansiedades. Ficou evidente a 

relevância do estímulo ao protagonismo dos estudantes para o encaminhamento de 

propostas de aprendizagem, a exemplo desta,  que resultou na construção do curso 

preparatório para o exame de classificação do IFSC.

RESUMO



APRESENTAÇÃO 

A proposta de um curso preparatório em EaD para o exame de classificação dos cursos Técnicos Integrados ao ensino 

médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), surgiu durante a pesquisa de 

Mestrado “As trajetórias entre o ensino fundamental e o ensino médio na voz dos adolescentes: um diálogo com a 

educação profissional”, que visou dar voz aos adolescentes e contribuir para diminuir a invisibilidade nessa etapa da 

vida, que passa por momento de transição biológica, emocional e escolar intensas. 

Trata-se de uma pesquisa do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Programa de 

Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT). Faz parte das exigências do mestrado profissional a 

elaboração de um produto educacional, sendo assim, a produção do curso é o produto educacional dessa pesquisa de 

mestrado.  

O objetivo da pesquisa foi de investigar os aspectos da trajetória escolar que favorecem a transição entre o ensino 

fundamental e o ensino médio técnico, junto aos estudantes concluintes do 9º ano de uma escola da rede municipal de 

Florianópolis e egressos dessa mesma escola que optaram pela continuidade dos estudos no ensino médio integrado 

ao técnico do IFSC, sendo assim buscava-se a criação de um produto educacional que expressasse as vozes dos adoles-

centes e que (re)significasse as peculiaridades desses sujeitos da pesquisa na sua relação com a escola e com a socieda-

de. 

Assim como Ribeiro (2011, p. 4), enfatiza-se que a fase da adolescência é um momento de potencialidades

A adolescência deve então ser vista não só como uma fase transitória rica em conflitos, mas também, como 
um período rico em transformações aos vários níveis mencionados e também um período repleto de poten-
cialidades para o adolescente.

Os estudantes concluintes do ensino fundamental, além de outros desafios, enfrentam também um desafio diante de 

uma significativa transição/passagem que precisam realizar nesse momento da vida, que refere-se à continuidade de 

sua vida acadêmica no ensino médio. Embora essa questão não tenha sido muito contemplada nas pesquisas com 

estudantes nessa faixa etária até então, considerou-se importante dirigir o olhar para esse público que vive essa experi-

ência, haja vista que ela implica mudanças não apenas pessoais, mas contextuais, sociais, entre outras. 
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Ao pensar nos adolescentes concluintes do ensino fundamental e na sua invisibilidade nas pesquisas que sempre 

dirigem seu foco para os estudantes do ensino médio, despontou a necessidade de contemplar aqueles sujeitos com 

base numa escuta atenta às suas expectativas com relação à continuidade da vida acadêmica. Sendo assim, com a 

participação de estudantes de 9º ano do ensino fundamental, de uma escola pública de Florianópolis, que tinham a 

intenção de ingresso em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFSC, instituição pública federal de grande 

renome na cidade, surgiu a necessidade de estudos e preparação para a prova de ingresso na mesma.

A pesquisa abrangeu 75 estudantes no total, sendo 66 concluintes do ensino fundamental de uma escola da rede muni-

cipal de Florianópolis e 9 egressos dessa mesma escola que estavam cursando o ensino médio no IFSC. O foco do traba-

lho era nos estudantes que tinham interesse por continuar seus estudos em cursos técnicos integrados ao ensino 

médio, no IFSC. Dessa forma, foram selecionados 9 estudantes do 9º ano que, através de questionários aplicados na 

primeira etapa da pesquisa de campo, demonstraram interesse de estudar no IFSC no ensino médio. No decorrer da 

pesquisa dois estudantes se voluntariaram para continuar na pesquisa, aumentando o número para 11. Quanto aos 9 

estudantes que estudavam no IFSC, foram convidados todos aqueles que estudaram na mesma escola de ensino funda-

mental que participou da pesquisa e que estivessem cursando o ensino médio técnico e 9 se disponibilizaram a partici-

par.

Com a proposta de curso aqui apresentada pretendeu-se levar a todos aqueles interessados no diálogo do ensino 

fundamental com o ensino médio o desejo de promoção do protagonismo adolescente nas questões que diretamente 

lhes dizem respeito e assim buscar contribuir para superação de um dos desafios da ação docente que é a necessidade 

de dar voz aos estudantes.
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1
QUESTIONÁRIOS 

· Entrega dos Termos de Consentimento Livre e Esclareci-
do (TCLE) a todos os estudantes do 9º ano de uma 
escola pública municipal de Florianópolis. 

· Contato e entrega dos TCLEs aos estudantes de ensino 
médio técnico do IFSC egressos da mesma escola 
pesquisada.
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 ENTREVISTAS  
· Realização de entrevistas narrativas com 19 participan-

tes da pesquisa. 

· Transcrição das entrevistas. 

GRUPO DE TRABALHO 
· Todos os participantes das entrevistas foram convidados 

para o encontro com o grupo.

· Criado grupo de whatsapp para definir datas dos 
encontros e esclarecer possíveis dúvidas..

· Realização de 2 encontros para discussão sobre adoles-
cência e a criação do produto educacional que desse voz 
a esses adolescentes.

· Aplicação do questionário na escola (somente aqueles 
que assinaram o TCLE) 

· Envio do questionário via e-mail aos participantes do 
ensino médio. 

· Seleção de 9 estudantes de 9º ano para aprofundar a 
pesquisa. 

· Contato e entrega de novo TCLE aos 9 selecionados. Com 
a inclusão, na pesquisa, de mais dois estudantes que se 
apresentaram como voluntários, para participarem da 2ª 
etapa da pesquisa, totalizando 11 estudantes de 9º ano e 
9 de ensino médio.

· Elaboração do site 

· Participação dos estudantes, além dos encontros, na 
seleção de videoaulas e questões para o curso. 

· Lançamento do curso/site.

· Acompanhamento do site.

DETALHANDO A PESQUISA DE CAMPO
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Os participantes presentes nos encontros do grupo de trabalho, foram 8 estudantes, todos do 9º ano do ensino funda-

mental, que sugeriram como uma necessidade nessa etapa da trajetória escolar, ter um espaço de estudos para o 

exame de classificação para cursos Técnicos Integrados ao ensino médio do IFSC, já que todos eles estavam vivenciando 

esse momento, a prova se aproximava e eles não se sentiam preparados, sabendo que é uma prova muito concorrida.

Sendo assim, após a discussão de algumas possibilidades no 1º encontro, como a criação de um aplicativo de perguntas 

e respostas, rede social de estudos, entre outras, até que se chegou na ideia de criação de um canal do youtube com 

videoaulas já existentes selecionadas a partir do conteúdo do edital do exame de classificação do IFSC, por ser algo mais 

viável de ser feito em tão pouco tempo, sendo que faltava menos de um mês para a prova.

Contudo, após o encontro, em conversa com um designer gráfico, verificou-se que seria viável a criação de um curso 

EaD, utilizando videoaulas já existentes online, com questões de cada tema e simulados, cadastrando-se as provas 

anteriores do IFSC. Ainda seria possível inserir alguns fóruns para que os estudantes pudessem interagir.

Assim, começou a consolidação desse produto educacional, que será detalhado a seguir.

Imagem 1: A tecnologia muito presente na vida dos adolescentes.

Fonte: Foto registrada por participantes das pesquisa. 
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O PRODUTO EDUCACIONAL 

A partir da pesquisa de campo, com o objetivo de se criar um produto educacional que indicasse as necessidades nas 

vozes dos adolescentes com relação à passagem entre o ensino fundamental e o ensino médio, surgiu um grande interes-

se e necessidade, por parte de estudantes do 9º ano, de um espaço para estudos para a prova de ingresso para o ensino 

médio integrado ao técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), que estava 

prestes a acontecer. 

Sendo assim, utilizando como referência o conteúdo exigido no Edital do Exame de Classificação para ingresso nos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFSC de 2019/01 e com a colaboração dos participantes da pesquisa na seleção 

das videoaulas e dos exercícios de fixação referentes aos conteúdos do edital da prova, foi construído um site com curso 

preparatório para o exame de classificação.  

Com o desenvolvimento do site por um designer voluntário, elaborou-se essa proposta de curso, para que estudantes de 

todo o estado de Santa Catarina, interessados em ingressar em curso Técnico Integrado do IFSC, pudessem ter um roteiro 

de estudos, com videoaulas, questões, fórum de discussão e simulados dos conteúdos programáticos para a prova, com 

o objetivo de proporcionar um espaço aberto e gratuito de informações destinadas ao exame de classificação dos Cursos 

Técnicos Integrados ao ensino médio do IFSC. 

Imagem 2: Referência à necessidade dos adolescentes de estudar.

Fonte: Acervo pessoal.
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O PRODUTO EDUCACIONAL 

A proposta de um curso preparatório para o IFSC, surgiu a partir dos encontros do grupo de trabalho, em que todos os 

estudantes que participaram das entrevistas foram convidados, no entanto, apenas estudantes que estavam no 9º ano 

puderam comparecer. Foram dois encontros, e outras ações referentes à criação do curso, que serão detalhados a seguir. 

Ida na escola, para sortear os temas das 
videoaulas que cada participante da 
pesquisa iria buscar no youtube. 

Divulgação para os participantes da 
pesquisa que faríamos um curso prepara-
tório a partir das videoaulas selecionadas. 

 

30/10/18 

Definição do nome e compra do 
domínio: vouproifsc.com

02/11/18

   2º Encontro

· Apresentação do material produzido a partir 
das fotos e falas do 1º encontro.

· Apresentação do site ainda em construção. 

· Pesquisa das videoaulas e exercícios que 
faltavam.

· Avaliação sobre a pesquisa das videoaulas. 

· Avaliação sobre a pesquisa de mestrado 
realizada com eles.

05/11/18 

Lançamento do site 

08/11/18

   1º Encontro 

· Registro fotográfico que representasse a 
escola e a adolescência.  

· Associações livres, a partir do programa 
mentimeter, sobre questões da adolescência 
e da escola.  

· Levantamento de necessidades na transição 
entre o ensino fundamental e o ensino 
médio: a escolha por algo que os ajudassem 
nos estudos para a prova do IFSC. 

· Definição de que cada participante pesquisa-
ria algumas videoaulas com conteúdos da 
prova. 

29/10/18 
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Entre um encontro e outro, foi criado o layout

do site, a marca gráfica, as páginas, foram cadastrados

os cursos, as videoaulas, exercícios e os simulados. 



O PRODUTO EDUCACIONAL 

Foi um intenso trabalho para conseguir lançar o site a tempo de que os participantes da pesquisa pudessem usufruir, 

antes da prova. Todo o trabalho foi desenvolvido em diálogo com os participantes da pesquisa, presencialmente na escola 

ou via whatsapp. Eles votaram sobre o nome do site, eles fizeram a revisão em busca de erros e detalhes a serem altera-

dos, enfim foram essenciais em todo o processo. 

Imagem 3: Indicações dos participantes, de erros no site.

Fonte: Acervo pessoal.

Aguiar Jr (2009), ao falar sobre a ação docente e a criação de um currículo composto por atividades alerta que

[...] ao transferir responsabilidades e protagonismo aos estudantes no fazer da sala de aula, dão a oportunida-
de para que manifestem seu potencial criativo influindo positivamente em sua percepção enquanto sujeitos 
da aprendizagem.  

 Com a participação dos estudantes foi possível construir um belo, criativo e significativo trabalho. De todas as previsões 

feitas antes da pesquisa de campo para a elaboração do produto educacional, nenhuma chegou a essa dimensão, tão rica 

e condizente com a necessidade daqueles estudantes.  

Fiquei feliz por ter surgido um produto tão significativo para os participantes da pesquisa, coerente com tudo 
aquilo que ouvi nas entrevistas e com as necessidades deles nesse momento. Espero que o site seja realmente 
útil e ajude estudantes de 9º ano para o ingresso no IFSC. (DIÁRIO DE CAMPO, 05.11.18)
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O PRODUTO EDUCACIONAL 
A construção do site  

Imagem 4:
Telas utilizadas na construção do site.

À esquerda inserindo videoaula sobre crase.
À direita verificando a página dos simulados.

Fonte: Acervo pessoal. 

Para construir o site, primeiramente foi feito um levantamento das informações necessárias para o curso, quais páginas 

o site teria que ter. Assim foi se delineando um esboço do curso, com um espaço de cursos, com as videoaulas separadas 

por conteúdos - Português e Matemática - e aulas, de acordo com o edital do exame de classificação do IFSC para ensino 

médio integrado. Além disso, com as provas anteriores, foi criado um espaço de simulados. Foi planejado um espaço 

para acompanhar o andamento dos estudos, com um gráfico, em que seria possível identificar o percentual já avançado 

nos estudos, de acordo com as videoaulas que fossem sendo assistidas e exercícios resolvidos. Para permitir uma 

integração, foi criado um espaço interativo, com fórum de discussões. Para esclarecer mais sobre o curso e o projeto, 

foram pensados alguns espaços informativos de como fazer o curso, para conhecer o projeto e informações sobre o 

IFSC e o exame de classificação. 

Após o esboço feito, o designer gráfico, escolheu um tema visual, selecionou imagens, criou a marca e identidade visual 

do curso, pelo sistema wordpress.  

Com o desenho do site pronto e as orientações do designer responsável, foram sendo cadastradas uma a uma, as ques-

tões dos simulados, em seguida foram criadas as aulas do curso (cada conteúdo do edital equivale a uma aula), com as 

aulas criadas foram sendo inseridas as videoaulas e exercícios de fixação, selecionados pelos participantes da pesquisa 

e, por fim, foram elaborados e inseridos os textos informativos do site. Enquanto estava sendo criado, o site passou por 

vistoria dos participantes da pesquisa e da orientadora dessa pesquisa de mestrado, para ajustes de erros e problemas 

de navegação. Assim finalização do processo de construção, que durou 7 dias, o site foi lançado. 
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O site foi lançado em 08 de novembro de 2018, sendo que a primeira prova do exame seria realizada no dia 25 de novem-

bro de 2018. Foram 18 dias de tempo efetivo do site, no primeiro momento, e com ótimos índices de acesso e inscrição 

nos cursos. O curso pode ser acessado pelo link: https://vouproifsc.com/. 

O PRODUTO EDUCACIONAL 

O site foi impulsionado pela divulgação “orgânica”, aquela feita no compar-

tilhamento de perfis pessoais e via whatsapp, principalmente nos primeiros 

dias, que chegou a mais de mil e seiscentas visualizações. Mas também foi 

impulsionado por reportagens, que ampliaram a abrangência e deram 

uma grande repercussão em todo o estado de Santa Catarina.  

Foram 6 reportagens em jornais eletrônicos e 1 em jornal físico, a saber:  

Jornal do IFSC (publicado dia 13.11.18), disponível em: https://bit.ly/2UrYhV7

http://www.ifsc.edu.br/conteudo-aberto/-/asset_publisher/1UWKZAkiOauK/content/id/1094294; 

Portal da Prefeitura de Florianópolis (publicado dia 20.11.18), disponível em: https://bit.ly/2H9S4u1

http://www.pmf.sc.gov.br/mobile/index.php?pagina=notpagina&noti=20172; 

Jornal online Informe Floripa (publicado dia 20.11.18), disponível em: https://bit.ly/2Hbl2Ki

http://www.informefloripa.com/index.php/editorias/cotidiano/item/11630-orientadora-educacional-de-florianopolis-cria-site-para-adolescentes-estudarem-para-exame-do-ifsc; 

Jornal online Tudo sobre Floripa (publicado dia 20.11.18), disponível em: https://bit.ly/2UzH4JL

http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/escola_no_norte_da_ilha_cria_site_para_alunos_estudarem_para_exame_do_ifsc; 

Jornal online OCP news (publicado dia 21.11.18), disponível em: https://bit.ly/2UBevv6

https://ocp.news/geral/orientadora-educacional-de-florianopolis-cria-site-para-adolescentes-estudarem-para-exame-do-ifsc; 

Jornal online e físico Hora de Santa Catarina (publicado online dia 21.11.18 e físico do dia 22.11.18): https://bit.ly/2DQTHuS

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/11/plataforma-online-criada-em-florianopolis-ajuda-alunos-nos-estudos-para-o-exame-do-ifsc-10647257.html 
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COMO FICOU O SITE

Com uma página inicial organizada, que permite uma navegação pelas páginas do site de forma indutiva e fácil, apresenta-

-se o layout abaixo, em que o usuário pode optar em qual página deseja acessar o curso e simulados, lembrando que é 

necessário conectar-se, via e-mail ou facebook. 

Imagem 5: Tela inicial site vouproifsc.com

Fonte: site vouproifsc.com
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COMO FICOU O SITE

Imagem 6: Tela como fazer esse curso.

Em “Como fazer esse curso” é possível ter as informações referentes a cada página, com mais detalhes, conforme imagem 

a seguir.

Com as informações na imagem 3 é possível ter uma visão geral de como se transformou o esboço inicial em um produto 

educacional acessível aos estudantes concluintes de 9º ano, que desejavam realizar a prova para ingresso em cursos de 

ensino médio integrado ao técnico do IFSC.

Fonte: site vouproifsc.com
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Com o lançamento do site, foi criado um formulário para os usuários enviarem seus feedba-

cks. Além do formulário de mensagem por e-mail, os usuários ao clicar em “gostei” ou “pode-

ria melhorar” (ver imagem 4) são direcionados a um formulário do google com algumas 

questões sobre o site para serem respondidas. Assim, foi possível fazer ajustes na medida 

em que os usuários percebiam problemas. 

Foram obtidas 79 respostas dos usuários do curso ao questionário. 

Quanto à faixa etária dos usuários, 70% corresponde a faixa etária de 14 e 15 anos, sendo a 

grande maioria, representada no gráfico abaixo. Por ser tratar de um curso destinado ao 

estudantes de 9º ano que pretendem ingressar no ensino médio do IFSC, constatou-se que 

o público alvo do curso foi atingido. 

Fonte: site vouproifsc.com

Gráfico 1: Idade dos usuários que responderam o questionário sobre o site vouproifsc.com

A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CURSO
Imagem 7: Formulário de mensagem

e link para avaliar o projeto.
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A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CURSO

Quanto ao gênero observou-se que há pouca diferença, sendo 57% do 

sexo feminino e 42% do sexo masculino. Um usuário se identificou como 

não binário. 

Gráfico 2: Idade dos usuários que responderam o 
questionário sobre o site vouproifsc.com

Quanto à cidade a maioria que respondeu ao questionário reside em Florianópolis, totalizando 36%, no entanto pode-se

constatar que o site foi acessado de diversas cidades, conforme quadro abaixo. Um usuário que respondeu ao questio-

nário, reside em outro estado, no Rio Grande do Sul. 

Gráfico 3: Cidade de residência dos usuários que responderam o questionário sobre o site vouproifsc.com

CATEGORIA INDICAÇÃO Nº 

Não respondeu 
 

32 

Todos / 

Excelente / ótimo  
 

Todos (3) 8 

ele é excelente  

Excelente explicações. 

ótimo 

Parabéns! Excelente trabalho! Se todos os produtos educacionais do Mestrado ProfEPT forem iguais a esse, 

estaremos num mundo maravilhoso! 

15



 Quando questionados de como ficaram sabendo do site, os usuários puderam escolher mais de uma opção, 

obtivendo como maiores divulgadores os amigos, com 23%, professores e família, com 21% e a ferramenta de buscas do 

google, com 17%. 

Gráfico 4: Como os usuários que responderam ao questionário souberam sobre o site vouproifsc.com

Sobre o interesse no site, a grande maioria dos usuários indicou que é de 

estudar para o IFSC, com 79% das respostas, 10% dos usuários indicaram 

interesse de estudar para concurso, 7% estavam com a intenção de conhe-

cer o projeto. Observou-se mais uma vez, que o objetivo do site foi atingido, 

já que a maioria dos usuários tem o interesse pelo estudo para a prova do 

IFSC.

Gráfico 5: Qual o interesse dos usuários que responde-
ram ao questionário no site vouproifsc.com
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Gráfico 6: Como os usuários que responderam ao 
questionário avaliam o site vouproifsc.com

Em seguida foi colocada uma sequência de perguntas com o 

objetivo de avaliar o site e o curso em si.

Sobre a avaliação que os usuários fizeram sobre o site como 

um todo, 61% avaliaram como excelente, 29% como bom, 7% 

como regular. Um usuário indicou que o site “não funciona” ² , 

outro que “poderia melhorar” e outro não respondeu.

  ² O site teve um pico de acesso em dois momentos, em 
21/11 e em 24/11, que ocasionaram uma sobrecarga no 
servidor que tiraram o site do ar temporariamente.

Gráfico 7: Como os usuários que responderam ao questionário 
avaliam as videoaulas do site vouproifsc.com

A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CURSO

Sobre as videoaulas selecionadas, 43% dos usuários avaliaram como 

excelente, 29% como bom, 23% ainda não havia assistido às videoaulas, 2% 

consideraram regular e 3% não responderam à questão.
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Com relação às questões disponibilizadas nas unidades de estudos, 

como exercícios de fixação, 53% avaliaram como excelente, 22% 

como bom, 16% ainda não fez as questões, 6% avaliaram como 

regular e 3% não responderam.

Gráfico 8: Como os usuários que responderam ao questionário 
avaliam os exercícios de fixação do site vouproifsc.com

A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CURSO

Com relação aos simulados disponibilizados, 44% dos usuários conside-

ram excelente, 27% ainda não realizou os simulados, 26% avaliam como 

bom, e 1% define como ruim, 1% como regular e 1% não respondeu.

Gráfico 9: Como os usuários que responderam ao questioná-
rio avaliam os simulados do site vouproifsc.com
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Sobre as informações contidas no site, 61% avaliou como excelente, 33% como bom, 4% não respondeu e 1% indicou que 

é regular e 1% de que não funciona.

Gráfico 10: Como os usuários que responderam ao questionário 
avaliam as informações do site vouproifsc.com
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CATEGORIA INDICAÇÃO Nº 

Não respondeu 
 

32 

Todos / 

Excelente / ótimo  
 

Todos (3) 8 

ele é excelente  

Excelente explicações. 

ótimo 

Parabéns! Excelente trabalho! Se todos os produtos educacionais do Mestrado ProfEPT forem iguais a esse, 

estaremos num mundo maravilhoso! 

A ideia principal já é demais 

Aprendizado/ 

Preparação /  

Ajuda 

Criar condições para estudo com autonomia 24 

Levar informação aos que não tem acesso a aulas particulares. Um site que ajuda muito nos estudos, com a 

organização das matérias e os simulados.  

Ter meios a mais para estudarmos 

Tem bastantes vídeos explicativos e atividades isso é bom  

Ele é ótimo em questão de ser gratuito, várias coisas fazem dele um ótimo induto para o aprendizado.  

Muito esclarecedor.  

Fica muito prático para estudar. 

A diversidade de conteúdos e a complexidade de algumas questões 

Ele tá me ajudando bastante a revisar as matérias, principalmente as de matemática. 

ajudas para o estudo 

Na minha opinião esse site a gente aprende bastante  

Bom, porque assim podemos aprender e ter uma base pra quando fizermos os exames. 

a relevância social deste tipo de preparação 

Nos prepara para p IFSC 

Achei que ele me ajudou bastante 

Para ter mais dados sobre a avaliação que os usuários fizeram a respeito do site, havia um espaço para que descreves-

sem os aspectos positivos e as melhorias necessárias.

Tabulou-se as informações recebidas conforme segue. Quadro 1: Aspectos positivos do site.
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CATEGORIA INDICAÇÃO Nº 

Não respondeu 
 

32 

Todos / 

Excelente / ótimo  
 

Todos (3) 8 

ele é excelente  

Excelente explicações. 

ótimo 

Parabéns! Excelente trabalho! Se todos os produtos educacionais do Mestrado ProfEPT forem iguais a esse, 

estaremos num mundo maravilhoso! 

A ideia principal já é demais 

Aprendizado/ 

Preparação /  

Ajuda 

Criar condições para estudo com autonomia 24 

Levar informação aos que não tem acesso a aulas particulares. Um site que ajuda muito nos estudos, com a 

organização das matérias e os simulados.  

Ter meios a mais para estudarmos 

Tem bastantes vídeos explicativos e atividades isso é bom  

Ele é ótimo em questão de ser gratuito, várias coisas fazem dele um ótimo induto para o aprendizado.  

Muito esclarecedor.  

Fica muito prático para estudar. 

A diversidade de conteúdos e a complexidade de algumas questões 

Ele tá me ajudando bastante a revisar as matérias, principalmente as de matemática. 

ajudas para o estudo 

Na minha opinião esse site a gente aprende bastante  

Bom, porque assim podemos aprender e ter uma base pra quando fizermos os exames. 

a relevância social deste tipo de preparação 

Nos prepara para p IFSC 

Achei que ele me ajudou bastante 

Com certeza foi feito com o intuito de ajudar, o que é bom 

Boas video-aulas que ajudam bastante em algumas dúvidas 

A forma com que ele consegue preparar e ajudar as pessoas a entenderem coisas difíceis com mais facilidade! 

da direcionamento aos estudos 

Aprendizado/ 

Preparação /  

Ajuda 

Ele é ótimo em questão de ser gratuito, várias coisas fazem dele um ótimo induto para o aprendizado.  

Muito esclarecedor.  

Fica muito prático para estudar. 

A diversidade de conteúdos e a complexidade de algumas questões 

Ele tá me ajudando bastante a revisar as matérias, principalmente as de matemática. 

Facilidade/ 

organização/ interface 

De fácil acesso. 12 

Tudo muito bem organizado, as aulas, as questões, os vídeos 

Fácil compreensão  

rapidez 

Acessibilidade  

Mais uma ferramenta ao alcance dos usuários e futuros vestibulandos do IFSC.  

Organização  

Fácil visualização  

Bom, eu consegui entender muitas coisas q antes eram dificeis para mim 

Proposta inovadora 

ajudas para o estudo 

Na minha opinião esse site a gente aprende bastante  

Bom, porque assim podemos aprender e ter uma base pra quando fizermos os exames. 

a relevância social deste tipo de preparação 

Nos prepara para p IFSC 

Achei que ele me ajudou bastante 

Com certeza foi feito com o intuito de ajudar, o que é bom 

Boas video-aulas que ajudam bastante em algumas dúvidas 

A forma com que ele consegue preparar e ajudar as pessoas a entenderem coisas difíceis com mais facilidade! 

da direcionamento aos estudos 

serve como curso preparatório  

A possibilidade de fazer o simulado pela internet  

É uma boa solução para aqueles alunos que estão perdidos no fato de "onde posso achar os conteúdos para a 

prova" 

As vídeo aulas me tiram dúvidas e me recordam de coisas que eu não lembrava. As perguntas simuladas são bem 

elaboradas e eu acerto a maioria das vezes  

Perceber que vc tem que melhorar e se esforçar para a ampla concorrência 

TOTAL 76

A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CURSO
Quadro 1: Aspectos positivos do site.

21



CATEGORIA INDICAÇÃO Nº 

Não respondeu  

Nada / 
Perfeito / 
Ótimo

Nada (8)

40

Tudo perfeito (2)

Execelente (2)

Tá ótimo 

Pensarei alguma sugestão após percorrê-lo mais vezes para dar opinião.

14

Mais atividade / 
Mais explicações / 
Mais informações

Mais vídeos (5)

Mais opções de dicas e a qualidade da vídeo aula, pois algumas não me tiraram dúvidas.

As vídeo aulas poderiam ser melhor avaliadas, há algumas tão longas mas que nem tudo é necessário. Creio que, na
área  de matemática, quando um aluno erra alguma questão, poderiam ter explicações melhores de como resolver.

Mostrando a resolução da resposta certa.

Colocar as respostas e a resolção depois que termina o simulado e as questões.

Os simulados poderiam indicar quais questões estão incorretas, sem indicar a opção correta.

Talvez colocar mais fotos e informações do IFSC, sobre os cursos, gratuidade e os benefícios/atrativos que não
constam no  Edital (bolsas de auxílio, bolsas de pesquisa e extensão, intercambios, alimentacao escolar).

Chat de interação com outros estudantes por meio de cursos selecionados.

Mais atividades (4) 

Disponibilizar o site durante todo o ano letivo.

17

Observou-se no quadro 1 que os aspectos positivos do site puderam ser agrupados em algumas categorias. Com maior 

frequência obteve-se a consideração sobre os aspectos referentes ao “aprendizado, preparação e ajuda”, em que 24 

usuários indicaram, valorizando os aspectos de “facilidade, organização e interface”, foram 12 usuários, indicando como 

aspectos positivos “todos, excelente ou ótimo”, tivemos 8 respostas, não houve resposta sobre essa questão em 32 

questionários.

O site teve uma boa repercussão e as avaliações positivas revelaram que o principal objetivo com o curso está sendo 

atingido que é o de auxiliar nos estudos e aprendizagens dos adolescentes.

A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CURSO

Quadro 2: Melhorias necessárias no site.
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A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CURSO

Erros /  
Mau funcionamento 

Alterar alguns bugs.  

O site em si! Afinal ele não esta funcionando no momento, pois está dando alguns tipos de erros!
E isso deveria sim melhorar! 

No sábado (24/11/2018) o site ficou o dia inteiro em manutenção. 

O SITE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DIREITO. 

A rapidez em conseguir acessar os cursos.

7

Outros Seguir as avaliações dos usuários após o controle. 

As perguntas.

Design.

Ser mais objetivo. 

Memes. 

5

Há 26 aulas porém a primeira (Números Naturais e Números Inteiros) não pode ser completada. 

Conseguir se conectar com o Facebook no curso. 

Quadro x: Melhorias necessárias no site.

CATEGORIA INDICAÇÃO Nº 

Não respondeu 
 

32 

Todos / 

Excelente / ótimo  
 

Todos (3) 8 

ele é excelente  

Excelente explicações. 

ótimo 

Parabéns! Excelente trabalho! Se todos os produtos educacionais do Mestrado ProfEPT forem iguais a esse, 

estaremos num mundo maravilhoso! 

A ideia principal já é demais 

Aprendizado/ 

Preparação /  

Ajuda 

Criar condições para estudo com autonomia 24 

Levar informação aos que não tem acesso a aulas particulares. Um site que ajuda muito nos estudos, com a 

organização das matérias e os simulados.  

Ter meios a mais para estudarmos 

Tem bastantes vídeos explicativos e atividades isso é bom  

Ele é ótimo em questão de ser gratuito, várias coisas fazem dele um ótimo induto para o aprendizado.  

Muito esclarecedor.  

Fica muito prático para estudar. 

A diversidade de conteúdos e a complexidade de algumas questões 

Ele tá me ajudando bastante a revisar as matérias, principalmente as de matemática. 

ajudas para o estudo 

Na minha opinião esse site a gente aprende bastante  

Bom, porque assim podemos aprender e ter uma base pra quando fizermos os exames. 

a relevância social deste tipo de preparação 

Nos prepara para p IFSC 

Achei que ele me ajudou bastante 

Com certeza foi feito com o intuito de ajudar, o que é bom 

Boas video-aulas que ajudam bastante em algumas dúvidas 

TOTAL 83

No quadro 2 são indicadas as melhorias necessárias de acordo com os usuários. Com maior frequência foram solicita-

das “mais atividades, mais explicações e mais informações”, com 17 respostas. Em seguida com 14 indicações foram os 

casos de “nada, ótimo, perfeito”, relataram “mau funcionamento”, em 7 situações, e 5 respostas se enquadraram em 

“outros”, sendo que 40 usuários não responderam à essa questão. 
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Essas indicações de melhorias foram fundamentais para os primeiros momentos do curso no ar e foram sendo 

resolvidas a medida que iam chegando as necessidades, como por exemplo, mais informações sobre as bolsas do 

IFSC, que foram acrescentadas na aba “Sobre o IFSC”, a aula que não podia ser completada, foi ajustada e feita verifica-

ção em todas as outras. Quando o site saiu do ar, em duas ocasiões,  logo foi estabelecido contato com o servidor a fim 

de resolver o problema. Foi providenciado o acesso via facebook, entre outros itens que estavam ao alcance de serem 

ajustados.

Com relação às videoaulas, elas passaram por revisão, mas como há pouco material de estudo disponível, no youtube, 

contemplando os conteúdos especificados no edital do exame de seleção para ingresso no IFSC, não foi possível ter 

uma margem grande de escolha para ampliar o uso desse recurso no site. Essa foi uma grande necessidade percebida 

com essa pesquisa. Junto à carência de pesquisas realizadas sobre  adolescentes na faixa etária compreendida entre 

13 e 15 anos, há pouco material que contemple conteúdos referentes à  transição para o ensino médio, sendo a 

maioria disponível, destinada a vestibulandos ou para concursos públicos, ou seja, são pensados para um público 

adulto e que já passou pelo ensino médio.

Cabe ressaltar também, que as videoaulas foram selecionadas por estudantes de 9º ano, que participaram dos 

encontros da pesquisa. Para promover o protagonismo dos adolescentes do 9º ano na seleção das videoaulas sobre 

os conteúdos do exame, coube a cada um dos 8 adolescentes que  participaram dos encontros da pesquisa, pesquisar  

de 2 a 4 temas disponibilizados em videoaulas. Sete desses participantes responderam também a um questionário 

sobre quais os critérios estabelecidos para selecionar as videoaulas que foram para o site. 

Sobre os critérios estabelecidos por eles para encontrar as melhores videoaulas, eles destacaram: 

Quantidade de visualizações. (Douglas, 14 anos). 

Por eu ver bastante videoaulas, já sabia alguns professores bons. Tentei pegar vídeos animados para que não 
canse de ver. (Pietra, 14 anos). 

Foi ver qual explica a matéria mais complexa. (Vinícius, 15 anos). 

Boa aparência e boas explicações. (Matheus, 15 anos). 

Porque estava bem explicativo. (Luiz, 15 anos). 

Vi os comentários sobre o vídeo. (Larissa, 14 anos). 

Me preocupei se eu estava entendendo, se estava bem explicativo, também olhei as views, porque na maioria das 
vezes, se tem bastante views, signi�ca que as pessoas gostaram do vídeo e que entenderam. (Manoela, 14 anos). 
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Os participantes da pesquisa, em sua maioria, relataram não sentir dificuldades para encontrar os vídeos: 

Em questão de eu olhar e já saber os professores. (Pietra, 14 anos). 

Pois achei todos com facilidade. (Vinícius, 15 anos). 

Porque hoje em dia você encontra tudo no google. (Luiz, 15 anos). 

Hoje em dia tem muitos vídeos. (Larissa, 14 anos). 

Aqueles que disseram ter um pouco de dificuldade relataram que: 

Um pouco, dependendo do assunto, olhei diversos vídeos, e às vezes não era fácil achar vídeo sobre determinado 
assunto. (Manoela, 14 anos).

Um pouco, porque era difícil achar pelo título colocado. (Matheus, 15 anos). 

Todos disseram ter encontrado ao final a videoaula que esperava. 

Todos explicam bem o conteúdo. (Douglas, 14 anos). 

Por ter um conhecimento. (Pietra, 14 anos). 

Pois encontrei todos que explicam muito bem a matéria. (Vinícius, 15 anos). 

Porque no vídeo mostrava o que eu estava procurando. (Matheus, 15 anos). 

Porque eu aprendi aquilo que eu vi. (Luiz, 15 anos). 

Pois o conteúdo é bem explicado. (Larissa, 14 anos). 

Todos os participantes da pesquisa relataram ter gostado de participar da construção desse curso, pois puderem 

aprender mais e irão ajudar outras pessoas a estudar para a prova do IFSC. 
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É uma boa solução para aqueles alunos que estão perdidos no fato de "onde posso achar os conteúdos para a 

prova" 

As vídeo aulas me tiram dúvidas e me recordam de coisas que eu não lembrava. As perguntas simuladas são bem 

elaboradas e eu acerto a maioria das vezes  

Perceber que vc tem que melhorar e se esforçar para a ampla concorrência 

Facilidade/ 

organização/ interface 

De fácil acesso. 12 

Tudo muito bem organizado, as aulas, as questões, os vídeos 

Fácil compreensão  

rapidez 

Interface incrível 

Durante o período de testes, logo após o lançamento do site, obteve-se uma ótima repercussão, como já mencionado, o 

compartilhamento viral que se deu entre os grupos de educadores e de estudantes de ensino fundamental nos primei-

ros momentos do site no ar, foram essenciais para o sucesso e abrangência do curso por todo o estado de Santa 

Catarina e também em alguns outros pontos do país.  

No quadro a seguir, são apresentados, alguns números sobre o acesso ao curso, do período do lançamento até a data 

do exame de classificação para 2019.1. 

O PRODUTO EDUCACIONAL EM NÚMEROS 

Fonte: analytics.google.com, acesso em 27.11.18. 

Número de acessos nas páginas do site: 

Número de pessoas diferentes que acessaram o site:  

Número de pessoas que se cadastraram no site: 

Número de pessoas inscritas no Curso de Português:  

Número de pessoas inscritas no Curso de Matemática: 

Número de pessoas inscritas nos Simulados:  

13.842

2.592

 1.421

524

848

604

A seguir, apresenta-se também, um quadro que indica as cidades que mais acessaram o site. As publicações feitas nos 

jornais e portais dos campi do IFSC foram fundamentais para a abrangência de usuários que o curso teve. 

 Fonte: analytics.google.com, acesso em 27.11.18. 

Quadro 3: Números de acesso ao site no período de 08 de novembro e 25 de novembro de 2018. 

Quadro 4: Cidades que mais acessaram no período de 08 de novembro e 25 de novembro de 2018. 
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Perceber que vc tem que melhorar e se esforçar para a ampla concorrência 

Facilidade/ 

organização/ interface 

De fácil acesso. 12 

Tudo muito bem organizado, as aulas, as questões, os vídeos 

Fácil compreensão  

rapidez 

Interface incrível 

O PRODUTO EDUCACIONAL EM NÚMEROS 

O site permitiu perceber como há uma carência na preparação para exames de classificação, especialmente para o IFSC. 

Mesmo sendo um curso amador, sem muitos recursos disponíveis, no sentido de ser apenas aproveitados vídeos, exercí-

cios e provas disponíveis na internet, ele teve uma grande repercussão. 

O produto educacional aplicado, é um requisito e exigência dos mestrados profissionais em educação, conforme docu-

mento de área de ensino da CAPES.

Os cursos de Mestrado Profissional [na Área de Ensino] [...] se destinam aos profissionais da Educação Básica, 
e geram produtos educacionais disponibilizados nos sites dos PPG para uso em escolas públicas do país, além 
das dissertações e artigos derivados do relato descritivo e analítico destas experiências. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2016, p. 6)

Por se tratar de um produto educacional de extrema relevância a proposta é de que ele continue disponível, para futuras 

edições do exame de classificação do IFSC, junto ao repositório de produtos educacionais do Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica, do IFSC, conforme exigência da CAPES.
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PARA FINALIZAR

Parte-se da necessidade de se pensar sobre a juventude, não só como uma construção social, mas uma autoconstrução, 

a partir das próprias experiências juvenis. A escola, como espaço educativo, precisa reconhecer as individualidades, os 

seus sujeitos como seres históricos, para que eles efetivamente se vejam com o valor e a importância social que possuem. 

Sendo assim, acredita-se que há “[...] a necessidade de a escola e seus professores ampliarem os espaços de escuta dos 

jovens alunos, constituindo-se de fato em interlocutores para suas questões e necessidades”. (DAYRELL; JESUS, 2013, p.80)

Com essa pesquisa ficou evidente a importância e necessidade de uma oferta de curso preparatório para o exame de 

classificação do IFSC. Os estudantes pedem por isso, querem isso. Considerando as particularidades da faixa etária 

pesquisada e a falta de estudos nessa área, especialmente em dar voz a esses sujeitos, observou-se que a passagem entre 

o ensino fundamental e o ensino médio é um momento significativo, de escolha, de angústias e de ansiedades, portanto 

os participantes da pesquisa explicitaram como uma necessidade ter um espaço de estudos para o exame de classificação 

do IFSC.

De forma simples foi elaborado um material que pode servir como roteiro de estudos e apoio aos estudos, no entanto, 

enfatiza-se que considerando os adolescentes e suas especificidades é essencial aulas direcionadas para essa faixa etária, 

bem como um acompanhamento presencial, para tirar dúvidas e dar mais incentivos. 

O fato de não haver videoaulas específicas para as provas de ensino médio foi uma questão levantada pelos participantes 

da pesquisa, pois alguns conteúdos com enfoque apenas no ensino fundamental poderiam trazer mais objetividade aos 

estudos desses adolescentes. 

Os próprios participantes da pesquisa mencionaram também, que se houvesse a possibilidade, gostariam de aulas prepa-

ratórias presencialmente na própria escola. Alguns aproveitavam uma aula vaga da professora de matemática para tirar 

dúvidas e pegar questões para estudar. Percebeu-se que os participantes da pesquisa não conseguiram concluir as aulas 

do curso online, tampouco criar uma rotina de estudos. Evidente que em 18 dias era mesmo pouco tempo para tanto 

material. De 1.421 usuários cadastrados no curso, obteve-se, nesse período, 102 usuários que conseguiram passar por 

todos os conteúdos de Português, 34 usuários que conseguiram passar por todos os conteúdos de Matemática. Os simu-

lados foram finalizados por três usuários.
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As vídeo aulas me tiram dúvidas e me recordam de coisas que eu não lembrava. As perguntas simuladas são bem 

elaboradas e eu acerto a maioria das vezes  

Perceber que vc tem que melhorar e se esforçar para a ampla concorrência 

Facilidade/ 

organização/ interface 

De fácil acesso. 12 

Tudo muito bem organizado, as aulas, as questões, os vídeos 

Fácil compreensão  

rapidez 

Interface incrível 

PARA FINALIZAR

Dos 66 participantes da pesquisa que estavam no 9º ano, 23 indicaram interesse em fazer a prova do IFSC, ao responder 

o questionário do início da pesquisa, no entanto alguns não realizaram a prova, por dificuldade na emissão do boleto para 

pagamento da taxa ou por desistir de se inscrever. Após a prova foi feito um levantamento e 20 estudantes haviam 

realizado a prova, sendo que um passou na primeira chamada. 

É importante salientar que por ser um processo seletivo muito concorrido, a preparação para a prova é essencial e precisa 

ser com tempo. O curso preparatório online pode ser uma ferramenta valiosa, mas os adolescentes precisam de estímulo 

e, principalmente, aprender e exercitar a disciplina e a autonomia nos estudos, para poder tirar maior proveito dessa 

ferramenta.
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