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Objetivos

Aplicação da metodologia “estudo bibliométrico” na base

“Scopus Elsevier”, e nos anais do CIAED, visando a busca

da produção científica voltada ao tema qualidade na

educação a distância. Os resultados desta pesquisa farão

parte de um “banco de dados”, para enriquecimento do

referencial teórico de uma tese de doutorado.



A Qualidade na Educação a Distância

O que temos hoje ? “Referenciais de Qualidade”



• Uma análise mais ampla sobre os fatores ou critérios que

interferem na qualidade dos cursos;

• Uma pesquisa que não contemple apenas uma visão de

cima para baixo, mas que leve em conta, também, o

ponto de vista dos diversos atores que atuam na EaD

(docentes, discentes, tutores, coordenadores, pedagogos,

etc.)

A Qualidade na Educação a Distância

O que pretendemos pesquisar? 



Etapas : Pesquisa Bibliométrica (Costa, 2010)

1. Definição da amostra da pesquisa;

2. Pesquisa na amostra, com as palavras-chave;

3. Identificação dos periódicos com maior número de artigos

publicados sobre o tema;

4. Levantamento da cronologia da produção, identificando

“ciclos” de maior produção.

METODOLOGIA



1 - AMOSTRA

1. Artigos disponíveis na base científica Scopus Elsevier 

(Portal de Periódicos da Capes);

2. Anais do CIAED;

• Período Pesquisado: De 2007 (data de publicação da última 

versão dos referenciais de qualidade) até 2017.

RESULTADOS



2 – Pesquisa “na amostra” com as palavras - chave  

RESULTADOS



3 – Periódicos com maior número de artigos publicados

RESULTADOS



RESULTADOS (Anais CIAED)



RESULTADOS

5 – Levantamento da cronologia da produção



RESULTADOS

5 – Levantamento da cronologia da produção



RESULTADOS

Perfil dos artigos publicados no CIAED



• A metodologia “pesquisa bibliométrica” mostrou-se eficiente

para levantar a produção científica (SCOPUS e CIAED) sobre

Qualidade x EaD;

• Os dados levantados (96 artigos na base Scopus e 76 artigos nos

anais do CIAED) farão parte de um banco de dados para análise

durante o desenvolvimento de uma tese de doutorado.

Conclusão
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