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O presente artigo visa apresentar uma metodologia de avaliação para
cursos em Educação a Distância (EaD), de modo a permitir relacionar
o perfil do escotista com as características dessa modalidade, e
também apurar seus impactos no desempenho e permanência no
curso, amparada na Teoria de Resposta ao Item (TRI)











A Teoria em apreço sugere modelos para os traços latentes tais

como habilidade, atitude, preferência, qualidade de vida, dentre

outros, propondo formas de representar a relação entre a

probabilidade de um indivíduo dar uma resposta a um item e seus

traços latentes, na área em que está sendo avaliada ou verificada,

os quais não podem ser observados diretamente (ANDRADE;

TAVARES; VALLE, 2000).



Exemplo de dois itens relacionados ao traço latente – perfil do 
aluno na EaD:

Exemplo de item dicotômico Exemplo de item politômico ordinal

Item 1 – Você tem facilidade de

seguir planejamento/rotina de

trabalho/estudo?

Item 2 - Você tem dificuldade de conciliar

trabalho/estudo?

1 - não

2 - sim

1 - não tenho

2 - sim, um pouco

3 - sim, muita



Escala do Perfil em EaD





- Rendimento esperado na
modalidade de ensino (EaD),
nos diversos cursos de
formação da UEB;

- Formação continuada;

- Benefícios para os formadores e
cursantes
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