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Resumo: 
O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI) é uma ferramenta online disponível para comunidade 
institucional que busca facilitar a comunicação e principalmente estreitar a relação 
professor-aluno, maximizando o processo ensino-aprendizagem. O presente trabalho 
teve como objetivo descrever o quanto o SIGAA é eficaz do ponto de vista dos alunos a 
partir de sua utilização para comunicação, durante o processo ensino-aprendizagem ao 
longo da formação acadêmica. Realizou-se um estudo descritivo com abordagem 
qualitativa, com a aplicação de questionários estruturados com alunos dos cursos de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia da UFPI, Campus 
Parnaíba. Segundo os participantes, a avaliação do SIGAA em termos de sua 
funcionalidade e planejamento para estudo, foi considerada ótima. Todavia, com relação 
à atuação dos alunos utilizando recursos tecnológicos durante trabalhos acadêmicos foi 
avaliada como boa, sendo que os participantes afirmaram já ter tido dificuldades em 
utilizar os recursos do sistema, principalmente o chat, e que a solicitação de atendimento 
dos professores por meio do sistema não é adotada pela maioria.  Assim, pode-se sugerir 
que a UFPI adote um processo gerencial e avaliativo a fim de aprimorar o SIGAA, 
permitindo o avanço no relacionamento professor-aluno e a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. 
Palavras-chave: SIGAA. TIC’s. UFPI. Ensino-aprendizagem. Formação acadêmica. 
 
Abstract: 
The Integrated System of Management of Academic Activities (SIGAA) of the Federal 
University of Piauí (UFPI) is an online tool available to institutional community that seeks 
to facilitate communication and especially to strengthen the teacher-student 
relationship, maximizing the teaching-learning process. The purpose of this study was to 
describe how SIGAA is effective from the point of view of students from their use for 
communication during the teaching-learning process throughout the academic training. 
A descriptive study with a qualitative approach was carried out, with the application of 
structured questionnaires with students of the Biological Sciences, Mathematics and 
Pedagogy courses at the UFPI, Campus Parnaíba. According to the participants, the 
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evaluation of the SIGAA in terms of its functionality and planning for study was 
considered optimal. However, with regard to the students 'performance using 
technological resources during academic work, it was evaluated as good, and the 
participants stated that they had difficulties in using the system resources, especially 
chat, and that the request of the teachers' system is not adopted by the majority. Thus, it 
may be suggested that the UFPI adopt a managerial and evaluative process in order to 
improve the SIGAA, allowing the advancement in the teacher-student relationship and 
the improvement of the teaching-learning process. 
 Keywords: SIGAA. TIC’s. UFPI. Teaching-learning. Academic education 

 
 

 

1. Introdução 
 

Atualmente a sociedade vem presenciando uma rápida e profunda alteração com a 
inserção de novos conceitos, plataformas e produtos tecnológicos no âmbito social e 
principalmente profissional. No Ensino Superior, professores atuantes nas áreas de 
licenciatura podem formar novos profissionais, adotando técnicas inovadoras ao utilizar 
materiais audiovisuais ou outros, para capacitar de forma diferenciada estes futuros 
profissionais da educação e, ainda assim, incentivá-los para que, posteriormente, em prática, 
possam aplicar tais recursos.  

O uso de recursos como o computador, datashow, sistemas/plataformas virtuais nas 
universidades, entre outros, facilitam e melhoram a qualidade da aprendizagem humana, 

servindo como um recurso adicional a esse processo, ou seja, estes meios contribuem para a 
alfabetização tecnológica, tanto do sujeito mediador, o professor, quanto do aluno. A 

alfabetização tecnológica, termo este definido por vários autores, é parte integrante da 
formação humana e que necessita estar presente no contexto educativo, pois partindo da 
lógica de que ela promove a ampliação do conhecimento, torna-se uma influência relevante 
na qualidade da Educação. 

Analisando a literatura, verifica-se que ainda existem poucos trabalhos voltados à 
utilização de sistemas virtuais aplicados ao contexto educacional no ensino superior. 
Portanto, o foco desta pesquisa centrou-se especificamente no Sistema Integrado de Gestão 
de Atividades Acadêmicas (SIGAA), o qual passou a ser utilizado por docentes e discentes da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) a partir do segundo semestre letivo de 2012 (Figura 1). 
Nesta perspectiva, verificou-se a necessidade em contextualizar as contribuições e os 
desafios encontrados pelo discente do ensino superior das licenciaturas em acessar e se 
adequar às funcionalidades do SIGAA. Foi necessário diagnosticar inicialmente como e de 
que forma ocorre a utilização dos recursos do sistema, observando essa nova tecnologia 
como ferramenta de aprendizado complementar à formação discente. 
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Figura 1. Página inicial de acesso do SIGAA da UFPI.  

Fonte: SIGAA, 2014. Adaptado. 

 
 

Assim, esta pesquisa teve como objetivo descrever o quanto o SIGAA é eficaz do 
ponto de vista dos alunos a partir de sua utilização para comunicação, durante o processo 

ensino-aprendizagem ao longo da formação acadêmica nos cursos de licenciatura da UFPI, 
Campus de Parnaíba. 

 
 

2. Referencial teórico 
 
 

2.1. Tecnologia da informação integrada ao processo de ensino-aprendizagem 
 

No contexto contemporâneo, percebe-se que a natureza interativa está presente nos 
mais variados ambientes, sejam eles físicos ou culturais. Esta conexão da sociedade com a 

tecnologia põe em evidência condições variadas de aplicabilidade, sendo relevante expor 
que sua conexão com a Educação se constitui com a possibilidade de formar cidadãos 
críticos e reflexivos. Dessa maneira, segundo Souza (2003), não se pode esquecer do 
importante papel social da educação na democratização do acesso ao conhecimento, à 
produção e interpretação das tecnologias. 

O desenvolvimento tecnológico ganhou maior força e velocidade a partir da segunda 
metade do século XX. Para Sampaio e Leite (1999), a organização político-econômica do 
mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, acelerou o processo de inovação 
tecnológica e influenciou as mudanças nas relações sociais . Silva (2008), corrobora com os 
autores afirmando que foi a partir do século XX que se materializou a dialética da contenção 
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e da explosão social sob a lógica de uma racionalidade tecnológica, que aniquila a autonomia 
do indivíduo através de uma integração domesticada. 

Quartiero (2007) salienta que, no início dos anos 70, a utilização de tecnologias 
educacionais foi enaltecida entre os teóricos da área e educadores, despontando com a 
grande promessa de tornar a educação mais produtiva, para fornecer ao ensino uma base 
mais científica de atuação e tornar o acesso à educação mais igualitário. A autora revela que 

o entusiasmo com a tecnologia disponível foi tão grande, principalmente com a televisão e o 
rádio, que alguns teóricos cogitaram a possibilidade de substituir a figura do professor por 
equipamentos e meios de comunicação. 

No contexto histórico do ensino superior, significativas mudanças ocorreram por 
volta de 1988, sendo esta época marcada por “várias influências do modelo norte-americano 
de universidade, o que provocou mudanças radicais na organização dos recursos humanos e 
materiais das instituições” (FAVRETTO; MORETTO, 2013, p. 410). Desta forma, as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) aos poucos se inseriam na educação, à 
medida em que conquistavam espaço na sociedade. 

As Instituições de Ensino Superior (IES), segundo Vasconcelos (2006), são fontes 
multiplicadoras do saber e forte formadoras de opinião, e, por conseguinte, responsáveis 
por prepararem as pessoas para aprenderem a agir e a pensar por conta própria. 
Atualmente nas universidades, as TIC’s tornam-se presentes, não apenas em torno dos 
recursos pedagógicos dentro das salas de aula e laboratórios, como também em plataformas 
virtuais para gerenciamento e orientação da trajetória de estudos.  

 
 

2.1. Sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas (SIGAA) 
 

O SIGAA, é um sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas implantado 
pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) a partir do segundo semestre letivo do ano de 
2012 para facilitar o acesso às informações e proporcionar um novo veículo de interação 
entre docentes e discentes. A UFPI é uma IES de natureza federal, localizada 
geograficamente na região Nordeste do Brasil. A universidade apresenta uma estrutura 
multicampi, mantida pelo Ministério da Educação (MEC), com sede e foro na cidade de 
Teresina, capital do estado do Piauí e com quatro campi, instalados nas cidades de Parnaíba, 
Picos, Bom Jesus e Floriano (UFPI/PDI, 2015). 

Assim como outros tipos de sistemas informatizados de gestão de atividades, de 
acordo com Carvalho (2011), o SIGAA propõe-se a controlar e agilizar os processos da 
instituição, possibilitando a consolidação de informações importantes para a gestão, através 
da análise de dados, tais como: matrículas, aproveitamento acadêmico, frequência, evasão, 
entre outros indicadores (Figura 2), ou seja, torna-se uma ferramenta essencial ao controle 

dos processos administrativos e da gestão acadêmica. 
Os procedimentos ligados à gestão na plataforma do SIGAA são apresentados aos 

seus usuários através de diversos módulos (Figura 3) relacionados à natureza das diferentes 
atividades oferecidas, a saber: graduação, pós-graduação (stricto sensu e lato sensu), 

submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de 
extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e 
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relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um 
ambiente virtual de aprendizado (chamado de Turma Virtual), dentre outros. 

 
Figura 2. Tela inicial do menu do discente do SIGAA da UFPI.  

Fonte: SIGAA, 2014. Adaptado. 
 
 

Figura 3. Módulos do SIGAA, menu principal e portais. 
Fonte: SIGAA, 2014. Adaptado. 
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Tratando-se dos tópicos de acesso do menu principal e dos portais, é relevante 
informar que o aluno tem acesso apenas ao Portal do Discente, todavia cada item específico 
do menu principal se encontra disponível para acesso do estudante. Estes tópicos permitem 
ao aluno visualizar dados sobre matrícula, frequência, acesso às seleções de monitoria, chat 
da turma, planos de cursos, atividades enviadas pelos docentes, cadastro de atividades 
complementares, consulta ao calendário acadêmico, dentre outras funcionalidades. É um 

ambiente virtual de aprendizado, possibilitando a pesquisa de modo ágil e prático para 
quem tem acesso à internet. 
 
 

3. Metodologia 
 

A pesquisa foi realizada no município de Parnaíba, localizado ao norte do Estado do 

Piauí, próximo ao litoral, fazendo divisa com os municípios piauienses de Ilha Grande, Luís 
Correia, Buriti dos Lopes e Cocal (CEPRO, 2001). O referido município possui uma área de 

aproximadamente 436 km2 e uma população total estimada em 148.832 habitantes (IBGE, 
2014), se destacando atualmente como um importante centro no que diz respeito à 

economia e educação. 
Nos últimos anos, a cidade vem se consolidando como um verdadeiro pólo 

universitário, graças ao processo de expansão das universidades públicas e privadas, com o 
aumento significativo no número de cursos e vagas ofertadas. Por este motivo, a cidade 

passou a receber estudantes vindos dos demais municípios do estado, bem como vindos de 
outros estados e regiões do país, principalmente dos estados vizinhos Ceará e Maranhão. 

A metodologia adotada foi um estudo descritivo, com abordagem qualitativa a partir 
do método indutivo, partindo de fatos particulares que levam a uma afirmação universal, 
isto é, uma questão mais ampla e geral. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 86), indução é 
um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, 
suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas 
partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo 
conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam. 

A população a ser estudada compreendeu os discentes dos cursos de licenciatura em 
Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia da UFPI, Campus de Parnaíba. A coleta dos 

dados ocorreu durante o mês de setembro de 2013, mediante a aplicação de questionários 
com os discentes dos referidos cursos, de forma aleatória entre os períodos de graduação.  

Os questionários foram do tipo estruturados, contendo questões fechadas e 
padronizadas, com número variável de alternativas fixas, versando sobre a utilização do 

SIGAA e de recursos tecnológicos durante os trabalhos da graduação, e avaliação da eficácia 
do sistema e seu papel para a formação acadêmica. Segundo Lodi (1974), a padronização é 

uma forma de obter dos participantes, respostas às mesmas perguntas, permitindo que 
todas elas sejam comparadas com o mesmo conjunto de perguntas, e que as diferenças 

devem refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas perguntas. 
Inicialmente foi explicado aos estudantes o propósito da pesquisa, esclarecendo que 

a participação era livre, com garantia de sigilo e anonimato das informações. Havendo a 
concordância em participar, foi solicitado o seu consentimento através da leitura e 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Dessa forma, aspectos 
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legais e éticos que envolvem pesquisas com seres humanos foram respeitados, conforme a 
Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde (BRASIL, 1996). 

Após a aplicação dos questionários, os dados obtidos  sobre os estudantes foram 
incluídos em planilhas de estudo construídas para análise estatística, utilizando o programa 
Microsoft Office Excel 2010 para Windows. Posteriormente, foram construídos gráficos e 
tabelas para a apresentação dos referidos dados. 

 
 

4. Resultados e discussão 
 

Ao final da aplicação dos questionários, a amostra em estudo foi constituída de um 
total de 35 alunos participantes, distribuídos da seguinte maneira: 14 do curso de 
Matemática (40%), 11 do curso de Ciências Biológicas (31%) e 10 do curso de Pedagogia 

(29%). 
 Com relação ao uso dos recursos do SIGAA pelos discentes, a questão baseou-se em 

nove tópicos referentes aos itens disponíveis, com duas alternativas de escolha (sim ou nã o). 
Assim, conforme exposto na Tabela 1, destacaram-se “Ensino” (94%) e “Disciplinas do 

componente curricular” (83%) como os mais utilizados pela maioria dos alunos. Já dentre 
aqueles menos utilizados, os mais citados foram “Módulos” (68%), “Ambientes virtuais” 

(66%) e “Outros => Aviso de falta do professor” (66%). 
 

Tabela 1. Distribuição quanto à utilização dos recursos do SIGAA pelos discentes, na UFPI, 
Campus de Parnaíba. 

Itens Utilizados Sim Não Não 

responderam 

Total 

Disciplinas do componente 

curricular 
29 (83%) 5 (14%) 1 (3%) 

35 

(100%) 

Ensino 33 (94%) 2 (6%) - 

Atividades => Atividades 
Complementares 

21 (60%) 13 (37%) 1 (3%) 

Monitoria 10 (63%) 22 (29%) 3 (8%) 
Ambientes virtuais => 

Comunidades virtuais 
9 (26%) 23 (66%) 3 (8%) 

Outros => Aviso de falta do 
professor 

10 (28%) 23 (66%) 2 (6%) 

Caixa postal 23 (66%) 8 (23%) 4 (11%) 
Módulos 9 (26%) 24 (68%) 2 (6%) 

Chat do SIGAA 14 (40%) 18 (51%) 3 (9%) 
Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 
 

Os dados corroboraram o conhecimento empírico sobre os recursos “ensino” e 
“disciplinas do componente curricular” como bases essenciais para o compartilhamento de 
informações no SIGAA. Tais resultados se assemelham aos de Kassai e Gomes (2008), onde 
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os recursos da Plataforma Erudito utilizada na Universidade de São Paulo (USP) para apoio 
ao ensino que mais se destacaram foram “materiais para as aulas” (95%) e “programas do 
curso” (92%). Logo, o uso destas ferramentas se mostrou muito favorável para a maiori a dos 
alunos.  

Segundo a descrição do SIGAA, o recurso “módulo” foi desenvolvido com a finalidade 
de proporcionar aos gestores cadastrar e consultar os espaços físicos da instituição (SIGAA, 

2014), bem como também para a alocação de turmas do semestre letivo. Neste recurso 
pode-se observar os subitens “menu principal” e “portais”, contudo, para os alunos a 
acessibilidade é livre apenas para o “portal do discente”, sendo indisponível o acesso às 
demais funcionalidades, justificando o fato do mesmo ser o recurso menos utilizado por 
eles. 

Foi constatado que o recurso “ambientes virtuais” não proporciona socialização entre 
seus usuários, contrapondo a finalidade do sistema como uma ferramenta de interação 
virtual ao compartilhar informações, disponibilizar fóruns, download de arquivos, enquetes, 
notícias e chats (SIGAA, 2014). Para Carvalho (2011), o problema pode estar na falta de 
conhecimento dos usuários sobre o sistema, e até mesmo sobre o bás ico da informática. 
Para Senger e Brito (2005), o fato dos alunos desconhecerem o módulo que eles utilizam 
limita uma das suas principais finalidades, que é a disposição digital de materiais 
bibliográficos, além da indicação de sites úteis à disciplina ministrada. 

Considerando a ausência de utilização do recurso “aviso de falta do professor” por 
boa parte dos discentes, empiricamente, se observa a criação de um estigma de aversão a 
fim de evitar sofrer qualquer tipo de repressão/punição por parte dos docentes. Contudo, tal 
situação reflete a necessidade de estudos posteriores mais específicos acerca dos aspectos 

de segurança da informação dos discentes que utilizam o SIGAA, pare evitar relações de 
conflito e a geração de incidentes desse tipo de segurança.  

  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Distribuição quanto às 
dificuldades encontradas pelos estudantes 

Figura 5. Distribuição quanto à opção de 
solicitação de atendimento dos professores 
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Conforme observado na Figura 4, a maioria dos estudantes (60%) afirmou já ter 
encontrado algum tipo de dificuldade em utilizar os recursos disponíveis no SIGAA, dentre os 
quais o chat foi o mais citado. Quanto à solicitação de atendimento dos professores por 
meio do sistema informatizado, verificou-se que tal opção não é adotada por 74% dos 
discentes (Figura 05), contudo, a minoria que optou por esse meio de atendimento o avaliou 
como regular. 

Todo processo de mudança organizacional gera um período de questionamentos 
quanto à efetividade das novas metodologias implantadas. A dificuldade na utilização do 
chat pela maioria dos usuários do SIGAA pode refletir, segundo Senger e Brito (2005), que a 
implantação do sistema encontra entraves, como a falta de treinamento dos usuários e a 
ausência de um plano de comunicação expressando suas vantagens. Carvalho (2011) ressalta 
o fato dos sistemas de gestão acadêmica disponíveis ainda não atenderem as reais 
necessidades pedagógicas de docentes e discentes. 

Na solicitação de atendimento aos professores por meio do sistema, os resultados 
mostraram que ainda há certa resistência dos alunos na busca desse atendimento, seja por 
vergonha, medo de não ser respondido ou de sofrer alguma repressão por parte destes. Este 
é um aspecto que ainda necessita ser superado entre os sujeitos professor e aluno, pois o 
sistema deveria aproximar essa relação e não promover o contrário. 

Em outros casos, há de se considerar ainda o fato de nem todos os profissionais da 
educação possuírem habilidade em lidar com a complexidade dos recursos tecnológicos em 
ambiente educacional. Segundo Santos e Radtke (2005), quando as TIC’s são introduzidas 
nas instituições, elas são disponibilizadas de maneira inadequada aos professores, 
desconsiderando uma formação necessária, levando-os a frustrações sucessivas. 

 
Tabela 2. Distribuição quanto à avaliação dos estudantes sobre a plataforma do SIGAA, na 

UFPI, Campus de Parnaíba. 

Itens Avaliados Ruim Regular 
Bom/
Boa 

Ótimo 
(a) 

Excelente 
Não 

respon-

deu 

Total 

Qualidade em termos de 

recursos tecnológicos 
- 

13 

(37%) 

6 

(17%) 

13 

(37%) 
2 (6%) 1 (3%) 

35 
(100%) 

Praticidade e funcionalidade 3 (8%) 9 (26%) 
7 

(20%) 
12 

(34%) 
3 (9%) 1 (3%) 

Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 
 

Na avaliação dos estudantes sobre o SIGAA (Tabela 2), foram considerados dois 
tópicos os quais foram classificados em uma escala de 1 a 5, representando respectivamente 

os termos ruim, regular, bom, ótimo e excelente. Para a maioria dos discentes, a “qualidade 
em termos de recursos tecnológicos” variou entre regular e ótima (37% para cada), e a 

“praticidade e funcionalidade” foi considerada ótima (34%). 
Apesar do SIGAA adotado pela UFPI apresentar funcionalidades basicamente 

voltadas aos recursos do portal do discente, o nível de qualidade em termos de 
praticidade/agilidade indica que o sistema consegue atender às necessidades básicas dos 
discentes, conforme o já exposto na Tabela 1. No recurso “ensino” os alunos podem acessar 
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notas, consultar histórico, atestado de matrícula, realizar matrícula online ou trancamento 
de curso/componente curricular e consultar o calendário acadêmico. Já no recurso 
“disciplinas do componente curricular”, o discente visualiza aquelas em que está 
matriculado no semestre letivo e tem acesso ao menu turma virtual, contendo outras 
informações como horário, chat, fóruns de discussão, participantes da turma, notícias, 
atividades cadastradas pelo docente, dentre outras (SIGAA, 2014).  

De acordo com Senger e Brito (2005), nos últimos anos o estudo da satisfação do 
usuário de Sistemas de Informação tem sido utilizado como uma medida de efetividade de 
tais tecnologias, e a usabilidade de interfaces computacionais também tem grande papel em 
sua aceitação. Para Silveira e Netto Nunes (2013), a avaliação de usabilidade deve ser 
empregada no desenvolvimento desses sistemas, possibilitando a identificação de 
problemas de usabilidade que dificultem ou impeçam a interação do usuário com os 
mesmos. Ao acessar um site ou aplicação na Web, o usuário espera encontrar uma interface 
simples, eficiente, agradável, rápida e que apresente informações objetivas e sem erros.  

 

Figura 6. Distribuição quanto à autoavaliação dos discentes, sobre sua atuação na 
utilização de recurso tecnológico em trabalhos acadêmicos, na UFPI, Campus de Parnaíba. 

Fonte: SIGAA, 2014. Adaptado. 

 

 
Ao solicitar que os participantes autoavaliassem sua atuação como aluno ao 

utilizarem algum recurso tecnológico durante os trabalhos acadêmicos (Figura 6), verificou-
se que a maioria dos discentes (51%) considerou sua atuação como “boa, pois os recursos 

tecnológicos são importantes para a realização dos  trabalhos". 
Há pelo menos uns 20 anos atrás poder-se-ia considerar, de acordo com Ribas (2008), 

que a educação brasileira avançava pouco quanto à utilização de tecnologias da informação, 
quando comparada ao crescimento mundial da era tecnológica. Entretanto, Milani e Milani 

(2010) destacam que nos últimos anos o crescimento dessa era tem ampliado o número e a 
disponibilidade de acesso a recursos aplicáveis ao contexto educacional. Logo, compreende-

se que à medida em que há investimento educacional com novas tecnologias, há 
possibilidades de melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem. 

Com base na pesquisa de Queiroz (2012) desenvolvida na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), os resultados encontrados evidenciaram a importância de um 
sistema de gestão de informações integrado para a prática de ensino e aprendizagem na 
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universidade, envolvendo processos dependentes de credibilidade, agilidade e recuperação 
rápida dos dados. Mas para ensinar com as novas mídias, Milani e Milani (2010) afirmam que 
é preciso também mudar paradigmas convencionais do ensino e utilizar tais recursos para 
ampliar conhecimentos na obtenção de uma aprendizagem mais ágil e agradável, 
colaborando para um bom relacionamento professor-aluno. 

 

Tabela 3. Distribuição quanto à autoavaliação dos discentes como aluno, na UFPI, Campus de 
Parnaíba. 

Itens Avaliados Ruim Regular 
Bom/

Boa 

Ótimo 

(a) 
Excelente 

Não 

respon-
deu 

Total 

Aproveitamento dos 
conteúdos propostos no 

curso 

- 
11 

(31%) 
4 

(11%) 
18 

(52%) 
1 (3%) 1 (3%) 

35 
(100%) 

Organização e planejamento 
para estudo utilizando o 

SIGAA 
4 (11%) 

10 
(29%) 

9 
(26%) 

11 
(31%) 

- 1 (3%) 

Participação nos fóruns de 
discussão / chat do SIGAA 

20 
(57%) 

2 (6%) 
10 

(28%) 
1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 

Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 
 
E por fim, os discentes ainda se autoavaliaram sobre seu desempenho como aluno 

(Tabela 3), considerando três tópicos os quais foram classificados em uma escala de 1 a 5, 

representando respectivamente os termos ruim, regular, bom, ótimo e excelente. 52% 
consideraram seu “aproveitamento dos conteúdos propostos no curso” como ótimo; 31% 

avaliaram sua “organização e planejamento para estudo utilizando o SIGAA” como ótima; e 
57% ponderaram sua “participação nos fóruns de discussão e chat do SIGAA” como ruim. 

Com relação ao aproveitamento dos conteúdos propostos no curso, a partir de Kassai 
e Gomes (2008) pode-se refletir que o acesso às TIC’s cria novas possibilidades de 

comunicação entre os estudantes e as universidades, e com outros membros que as 
compõem, como gestores, pesquisadores e funcionários. Já sobre a organização e 
planejamento para estudo utilizando o SIGAA, podemos associar estes resultados aos da 
pesquisa de Carvalho (2011), em que a otimização do tempo mostrou-se também como um 
dos aspectos relevantes. Logo, os sistemas de tecnologia utilizados devem auxiliar nas 
atividades de docentes e discentes, de forma a simplificá-las e otimizá-las. 

O fato dos discentes autoavaliarem negativamente sua participação nos fóruns de 
discussão/chat do SIGAA reforça a dificuldade que os mesmos encontraram e/ou ainda 
encontram no uso destes e de outros recursos do sistema, conforme discutido 
anteriormente a partir do resultado da Figura 4. Segundo Carvalho (2011), é necessário 
considerar que os usuários almejam usufruir de sistemas informatizados intuitivos e fáceis 

de manusear, fazendo com que as dificuldades para aprender e explorar o “novo” sejam 
minimizadas, e os benefícios da ferramenta possam se tornar mais evidentes. 
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5. Considerações finais 
 

Os sistemas de tecnologia e informação, como o SIGAA, maximizam a efetividade na 
realização de atividades acadêmicas. Nesse contexto as TIC’s ganham destaque contribuindo 
também na relação professor-aluno, seja em ambiente interno ou externo a universidade. É 
necessário considerar também que o uso de recursos digitais durante os trabalhos na 
universidade pode propiciar melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem no 
decorrer da formação universitária. 

No que diz respeito à utilização do SIGAA pelos discentes como ferramenta de 
comunicação, constatou-se que há desinteresse por parte destes, já que a minoria solicita 
atendimento aos professores por meio do sistema, e que o chat é o recurso menos utilizado 
pelos alunos. Esse último dado pode refletir a falta de conhecimento técnico no uso do chat 
pela maioria dos usuários, comprometendo a aceitação desse recurso de comunicação pelos 

discentes. 
Para que os discentes dos cursos de licenciatura possam ser capacitados a aplicarem 

teorias inovadoras no decorrer da futura profissão, é fundamental que haja oferta das IES e 
disponibilidade de acesso a recursos aplicáveis de ambientes virtuais durante a graduação. 

Desse modo, faz-se aqui também o reconhecimento de universidades, como a UFPI, em 
apropriar-se de ferramentas tecnológicas e, principalmente a adoção de sistemas virtuais 

integrados, voltados ao ensino-aprendizagem.  
A utilização do SIGAA pelos discentes suscita a necessidade em organizar, planejar e 

melhorar o aproveitamento de conteúdos propostos pelos cursos de graduação acadêmica. 
Assim, a partir deste estudo, verifica-se a importância de se realizar futuramente outras 
pesquisas que permitam avaliar melhor a percepção dos usuários sobre o SIGAA ou outras 
plataformas virtuais de ensino, assim como o nível de utilização dos recursos oferecidos pelo 
sistema. Pode-se sugerir que a UFPI adote um processo gerencial e avaliativo a fim de 
aprimorar o sistema adotado pela instituição, mostrando aos usuários seus benefícios e 
potencialidades. Logo, é necessário que o sistema de informação integrado à gestão 
universitária seja baseado em processos interdependentes de credibilidade, agilidade e 
recuperação rápida das informações. 
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