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RESUMO 

A educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino que tem se destacado no 

cenário atual, e proporciona uma nova plataforma para o processo de 

ensino/aprendizagem, que requer a consideração de modelos pedagógicos alternativos. 

Este estudo analisou os efeitos da aplicação do Sistema Personalizado de Ensino (PSI) 

sobre a aprendizagem dos alunos, em uma disciplina, de caráter obrigatório, do curso de 

Psicologia de uma universidade privada, oferecida a distância, em relação a: (a) 

desempenho de participantes nas avaliações inicial e final; de unidade; nas provas 

bimestral e substitutiva, e no exame final; (b) interação dos participantes com as 

oportunidades oferecidas no curso e (c) possível relação entre o desempenho dos 

participantes e suas interações com as oportunidades oferecidas no curso. Foram 

participantes do estudo 28 estudantes. Em todas as correções realizadas foram utilizados 

feedbacks substantivos. A prova bimestral teve valor máximo de 7,5 pontos, e 15 

participantes tiraram nota igual a ou acima de 6,0. Os demais tiveram notas que 

variaram de 4,5 a 6,0. Verifica-se que completar as unidades é um fator importante para 

um bom desempenho na prova bimestral, mas outros fatores também podem ter afetado 

o desempenho dos participantes: a dificuldade das questões apresentadas na prova e o 

fato de os participantes já terem realizado outra avaliação no mesmo dia. A regularidade 

do trabalho não parece ser um preditor do rendimento na prova bimestral. Na avaliação 

da maioria dos participantes, a disciplina, como ministrada, foi considerada melhor ou 

muito melhor do que o método tradicional de ensino a distância da Instituição. O PSI 

aplicado à educação a distância parece ser um sistema muito eficaz de ensino, dadas as 

altas notas finais obtidas pelos alunos que responderam às avaliações inicial e final. 
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