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Resumo: 

A Educação a Distância no Brasil tem se consolidado como uma forte modalidade educacional no 

ensino superior. Com a atualização da legislação pertinente ao tema e demais atualizações dos 

documentos que norteiam o ensino de graduação, há um forte indicativo da expansão da modalidade 

híbrida nos cursos superiores. Porém, a metodologia utilizada tradicionalmente em cursos presenciais 

não é adequada à modalidade da educação a distância, mesmo que no formato híbrido. Nesse contexto, a 

partir de uma Revisão Sistemática de Literatura cujo objetivo foi analisar as concepções metodológicas 

apresentadas em propostas de ensino em cursos de engenharia na modalidade de educação a distância, 

elaborou-se a questão de pesquisa definida como quais os principais fatores necessários para a 

elaboração de uma recomendação metodológica, mediada pelas tecnologias da informação e 

comunicação e fundamentada na abordagem da aprendizagem ativa para cursos híbridos, e que 

contemple os referenciais de qualidade exigidos pelo Ministério da Educação. Para responder à questão 

proposta foi realizado um estudo de caso no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina, Campus Criciúma. Considerando-se o conceito de aprendizagem ativa e 

os métodos ativos da aprendizagem como uma tendência no ensino de graduação em engenharia, 

chegou-se a uma recomendação metodológica em que o ensino deva ser pensado a partir de situações e 

problemas reais. Mediatizada pelos docentes, essa recomendação busca direcionar o foco do ensino para 

a aprendizagem do estudante, colocando-o numa posição mais ativa e autônoma em relação à própria 

aprendizagem.  
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