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RESUMO

A Universidade Aberta do Sus - UNA-SUS é uma rede de 
instituições de ensino que faz uso da educação a distância - EaD 
e oferta cursos on-line por meio de ferramentas com o intuito de 
qualificar os profissionais da área da saúde, tais profissionais 
podem atualizar e aprimorar seus conhecimentos. Neste sentido, 
esta pesquisa trata-se de uma pesquisa bibliográfica e descritiva 
para buscar informações sobre EaD, bem como um estudo sobre 
a metodologias de ensino para educação à distância existentes, 
como a aprendizagem móvel, e a metodologia utilizada pela 
instituição. Com base nas pesquisas e estudos realizados, este 
trabalho tem como proposta analisar e propor melhorias no 
processo de ensino à distância no âmbito da UNA-SUS.

PALAVRAS-CHAVE:

Educação a distância; Interação Homem-Computador; Usabili-
dade.

INTRODUÇÃO
Conforme Alves (2008) a EaD no Brasil iniciou em 1904 no Rio 
de Janeiro, onde alguns jornais disponibilizavam anúncios de 
cursos particulares, cujo material de ensino era enviado pelos 
correios. No âmbito da área da saúde que necessita de ampla atu-
alização de seus profissionais e estes não possuem tempo para 
realização de cursos, a EaD é uma forma de capacitar alunos e 
profissionais da área. Dessa forma, em 2010 o Ministério da Sa-
úde criou a UNA-SUS para atender as dificuldades de qualifica-
ção dos funcionários e estudantes da área da saúde. A UNA-SUS 
tem seu programa educacional em cursos de curta e longa dura-
ção, com capacitações com e sem o auxílio de um instrutor e a 
disponibilização de matérias, como vídeos, arquivos em textos, 
imagens e áudios.

MATERIAIS E MÉTODOS
Com o intuito de entender como funciona a EaD e em particular 
a metodologia de ensino da UNA-SUS, foi aplicada a metodolo-
gia baseada em Quivy e Campenhoudt (1995), com as seguintes 
etapas:

• Questão inicial;
• Exploração do assunto;
• Problemática;
• Construção de um modelo de análise;

• Coleta de dados;
• Analise das informações;
• Conclusões.

RESULTADOS
Observou-se que o recurso mais baixado é um material 
multimidia da Universidade Federal de Santa Catarina que 
aborda a temática de Projeto Terapeutico Singular, enquanto que 
a instituição com maior numero de matrículas é a Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul, ambos utilizam o padrão de 
jogos, histórias em quadrinhos e animações de forma a prender 
a atençaão do usuário, além das cargas horárias dos cursos, 
especificamente serem de cursos rápidos com 40h

CONCLUSÃO
Tendo em vista um número maior de recursos e cursos 
disponíveis, o indicado seria primeiramente, a criação de um 
padrão mais simples. Com as análises feitas, conclui-se que a 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul apresentou um 
padrão que tende a ser bem aceito com muitas ilustrações e 
atividades, acumulando altos números de downloads. Logo, se 
todas as universidades seguissem esse padrão para criação de 
cursos, o número de submissões e downloads aumentaria. 
Somado a este padrão, a criação de um aplicativo que pudesse 
apresentar, para todos os usuários da rede UNA-SUS, qualquer 
recurso disponível no mesmo, incluindo PPU’s, e também os 
cursos ofertados por todas as instituições parceiras, traria mais 
usabilidade e possibilidades de interação.
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