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• Sumário
Este projeto trata da preparação do 5º Curso sobre Controle de Sistemas Lineares na
plataforma Coursera (plataforma MOOC – Massive Open Online Course com a qual o ITA tem
parceria: http://www.ita.br/noticias31).
O conteúdo desse curso corresponde a 50% da teoria do 2º Bimestre da Disciplina EES-20 –
Sistemas de Controle II, disciplina essa obrigatória para os Cursos de Engenharia Eletrônica e
Engenharia de Computação do ITA. O conteúdo faz parte ainda de disciplinas de outros cursos do
ITA, mas o curso no Coursera será preparado visando seu uso otimizado na disciplina EES-20.
Desse modo teremos cerca de 60 alunos beneficiados diretamente e outros 90 alunos
beneficiados indiretamente.
O benefício esperado é um aumento da aprendizagem deste conteúdo e um aumento na
motivação dos alunos com relação ao assunto e à metodologia ensino-aprendizagem.

• Introdução/histórico
No primeiro semestre de 2016 foram preparados 3 Cursos sobre controle de sistemas na
plataforma Cousera. Esses 3 Cursos foram usados como 50% das aulas teóricas da disciplina EES10 – Sistemas de Controle I, ministrada para o 3º Ano (1º PROF.) dos Cursos de Engenharia
Eletrônica e de Engenharia de Computação do ITA.
O Prof. Jackson preparou dois desses três Cursos (Introdução ao Controle de Sistemas
https://www.coursera.org/learn/controle
e
Controle
de
Sistemas
no
Plano-s
https://www.coursera.org/learn/controle-s) e ministrou a disciplina EES-10 para a COMP. O Prof.
Rubens preparou o outro curso (Controle Usando a Resposta em Frequência
https://www.coursera.org/learn/resposta-frequencia) e ministrou EES-10 para a ELE.
O primeiro Curso, Introdução ao Controle de Sistemas foi preparado apenas pelo Prof.
Jackson, usando equipamentos do Prof. Clovis (ponto focal da parceria ITA-Coursera). Para a
preparação desse curso o Prof. Jackson trabalhou de 70 a 80 horas/semana (as 40 horas “normais” e
mais 30 a 40 horas/semana).
O segundo e o terceiro Cursos contaram com a ajuda de dois alunos do ITA, contratados
com bolsas pagas com recursos da Iniciativa ITA-Ex-T61. No entanto, o rendimento dos alunos foi
menor que o tempo e trabalho despendido com eles. Ou seja, no final os professores Jackson e
Rubens acabaram trabalhando mais com os alunos do que teriam trabalhado sem eles. O apoio da
ITA-Ex-T61 no entanto foi fundamental para a decisão de preparar esses cursos. Sem tal apoio os
professores teriam desistido de preparar os cursos a tempo de serem usados na disciplina EES-10 no
1º Semestre de 2016.
Ao final do semestre foi feita uma pesquisa de opinião com os 58 alunos de EES-10 (30
alunos do 1º COMP, 22 alunos do 1º ELE e 4 alunos de DP do 2º ELE).
Até o momento apenas 20 alunos da COMP e 7 alunos da ELE responderam à pesquisa de
opinião. Os principais resultados são apresentados a seguir. Um relatório mais completo sobre os
cursos será enviado em breve como parte do relatório do apoio obtido para o 1º semestre de 2016.
Pergunta: Considerando que os alunos "cumpram sua parte", você acha que as aulas
híbridas (conteúdo mais básico online e complemento presencial) tem um potencial para propiciar

um aprendizado menor ou maior que as tradicionais aulas presenciais?
- Muito menor, menor ou pouco menor.
- Mais ou menos a mesma coisa.
- Um pouco maior
- Maior
- Muito maior
2 alunos da COMP responderam “Um pouco maior”, 8 responderam “Maior” e 10
responderam “Muito maior”.
2 alunos da ELE responderam “Mais ou menos a mesma coisa”, 1 respondeu “Um pouco
maior”, 3 responderam “Maior” e 1 respondeu “Muito maior”.
Pergunta: Considerando que, nos horários correspondentes às aulas online o professor da
disciplina estaria totalmente disponível para esclarecer dúvidas e que nas aulas presenciais ele
poderia aprofundar mais o conteúdo da disciplina, qual você considera o percentual ideal de aulas
online em EES-10.
- 0%, todas as aulas presenciais.
- 30%, cerca de 1/3 do conteúdo teórico.
- 50%, metade do conteúdo teórico.
- 70%, cerca de 2/3 do conteúdo teórico.
- Mais de 70% do conteúdo teórico.
8 alunos da COMP responderam “50%”, 7 responderam “70%” e 5 responderam “mais de
70%”.
1 aluno da ELE respondeu “0%”, 2 responderam “30%”, 2 responderam “50%”, 1
respondeu “70%” e 1 respondeu “Mais de 70%”
Pergunta: Considere a "média sem extremos" (isto é, desconsidere os 10% melhores e os
10% piores e então faça uma média dos 80% restantes) dos cursos "presenciais" que você já teve
no ITA. Considere também que essa foi a primeira versão de um curso preparado no COURSERA
(ou seja ainda tem um bom espaço para melhorias), que Controle de Sistemas não é um dos
melhores assuntos para um curso híbrido e que outros professores com didática melhor podem
preparar futuros cursos. Considere ainda que no modelo híbrido completo as aulas assistidas no
COURSERA (ou em outra plataforma) teriam as presenças creditadas automaticamente (sem a
necessidade de passar no laboratório ou na sala de aula para responder chamada). Você acha
melhor continuar com o modelo tradicional ou investir mais no modelo híbrido?
- Continuar com todas as disciplinas no modelo tradicional.
- Testar o modelo híbrido em algumas poucas disciplinas, mas sem muito investimento ou
expectativa.
- Testar o modelo híbrido em algumas disciplinas, investindo um pouco na preparação de
professores e na qualidade dos cursos.
- Investir na preparação de professores e na qualidade dos cursos, com o objetivo de
implementar o modelo híbrido em várias disciplinas.
- Investir pesado na preparação de professores e na estrutura para a preparação de cursos
de qualidade, passando a maior quantidade de cursos possível para o modelo híbrido e até alguns
para totalmente online.
5 alunos da COMP responderam “Testar em algumas, investindo um pouco”, 11
responderam “investir, várias disciplinas” e 4 responderam “Investir pesado, maior quantidade”.
3 alunos da ELE responderam “Testar em algumas, investindo um pouco”, 3 responderam
“investir, várias disciplinas” e 1 respondeu “Investir pesado, maior quantidade”.
Em resumo a grande maioria dos alunos acha que o modelo híbrido adotado tem um
potencial para propiciar uma aprendizado maior e todos (em diferentes níveis) acham que deve-se
investir nas aulas online e no modelo híbrido.

• Descrição dos benefícios
O que se espera obter, assim como no 1º semestre de 2016, é uma postura mais ativa dos
alunos no processo de aprendizado, aumentando seu envolvimento. Ao mesmo tempo, os
professores devem ser desafiados com questionamentos mais avançados dos alunos, pois as aulas
presenciais deverão ser menos expositivas, com alunos já expostos aos conteúdos e com
aprendizado mínimo garantido pelas avaliações da plataforma.
Alunos que fiquem de segunda época poderão assistir às aulas novamente na sua preparação
para a prova de segunda época e os alunos de DP terão ao menos algum material contendo 50% do
conteúdo ministrado nas aulas.
Indiretamente, cursos de qualidade no Coursera colaboram para divulgar o nome do ITA e
de seus alunos, aumentando sua inserção na sociedade. Esses são alguns resultados já vistos nos
cursos do 1º semestre através de depoimentos deixados nas páginas dos cursos no Coursera.
Também, pode-se atrair ainda mais alunos/professores qualificados com essa exposição,
alimentando um ciclo virtuoso.

• Quantidade de alunos beneficiados
Considerando 180 alunos/ano e que esses alunos estejam igualmente distribuídos nos 6
cursos, teremos o benefício direto de 60 alunos (ELE e COMP) e o benefício indireto de mais 90
alunos (AER, MEC e AESP). Totalizando 150 alunos em um total de 180. Apenas os alunos da CIV
não seriam beneficiados (a menos que participem de iniciativas onde trabalhem com controle de
sistemas).

• Situação atual - antes do projeto
Temos 3 cursos disponíveis na plataforma Coursera, cobrindo cerca de 50% do conteúdo
teórico da Disciplina EES-10 – Sistemas de Controle I.

• Situação futura – depois do projeto
Teremos pelo menos mais 1 curso disponível na plataforma Coursera, cobrindo cerca de
50% do conteúdo teórico do 1º Bimestre da Disciplina EES-20 – Sistemas de Controle II.
Caso o projeto do Professor Rubens também seja aprovado, teremos 2 cursos disponíveis na
plataforma Coursera, cobrindo cerca de 50% do conteúdo teórico total da Disciplina EES-20 –
Sistemas de Controle II.
Teremos então 50% do conteúdo teórico das duas disciplinas obrigatórias de Sistemas e
Controle dos Cursos de Engenharia Eletrônica e de Engenharia de Computação disponíveis no
Coursera, para serem usadas como parte integrante destas disciplinas ou como material de apoio,
não apenas para essas disciplinas, mas para outras disciplinas com o mesmo assunto.

• Orçamento macro
R$ 14.600,00 Serviços de Filmagem em estúdio e edição de vídeos + gastos para ida até
estúdio e permanência para gravação. O Prof. Jackson já tem um orçamento de um estúdio em Itu e
pretendemos usar o mesmo estúdio que ele.
R$ 8.000,00 Serviços de Produção de Ilustrações e Animações.
R$ 2.400,00 Bolsa para 1 aluno do ITA (Agosto a Novembro) 4xR$600,00.
R$ 1.500,00 2 HDs externos para armazenamento de todo o material do curso.
R$ 1.000,00 Licenças de uso de softwares de edição
R$ 2.500,00 eventualidades, erro de estimação de valores e inflação.
Total: R$30.000,00

• Equipe e recursos necessários
A equipe para esse projeto será composta apenas pelo Prof. Rubens e por um aluno bolsista.
Os recursos solicitados são principalmente para serviços de filmagem e edição. Nos 3 cursos

já feitos a filmagem foi feita exclusivamente pelos professores Jackson e Rubens e a edição foi feita
em sua maior parte pelo professor Jackson. Essas atividades podem ser feitas de forma muito mais
eficiente por profissionais. Já foi solicitada a contratação de tais profissionais pelo ITA, mas a
possibilidade de contratação ainda é bastante nebulosa. Também foi tentado o uso de alunos do ITA
para essas atividades, mas isso não aliviou muito o trabalho dos professores envolvidos e a
qualidade final apresentada foi bastante questionável. Com a contratação desses serviços os
professores envolvidos poderão se dedicar exclusivamente à preparação e à execução das aulas, não
precisando se dedicar a outras atividades nas quais não são tão eficientes e para as quais não foram
preparados. Desse modo a qualidade final dos cursos deve ser bem melhor.
Parte dos recursos são para o pagamento da bolsa de um aluno que deve ajudar na
preparação e revisão do curso e na supervisão do fórum de discussão.
Equipamentos para o armazenamento e cópia de segurança de todas as filmagens e edições
também são necessários (já foram solicitados ao ITA, mas não há previsão para fornecimento), bem
como licenças para softwares de edição para eventuais melhorias posteriores nos vídeos editados.
São solicitadas também verbas para ilustrações e animações, que dão um bom diferencial ao
Curso. No relatório sobre o projeto apoiado no 1º Semestre de 2016 o Prof. Jackson enviará uma
comparação entre as ilustrações originais, “sem custo” e ilustrações profissionais do curso
Introdução ao Controle de Sistemas.
Está sendo solicitada também uma verba extra para cobrir despesas eventuais e correções de
valores.

• Riscos na execução e obtenção dos benefícios
Os riscos na execução são pequenos. Em termos de não-atingimento dos objetivos, pode ser
que o Prof. Rubens não consiga preparar todo o material a tempo de gravar os cursos ainda no 2º
semestre de 2016. Nesse caso, o dinheiro seria devolvido.
O ideal para uma maior obtenção de benefícios seria que o curso online fosse integrado às
disciplinas com conteúdo em comum, mas mesmo que isso não aconteça os alunos ainda poderão
ser beneficiados usado o curso como material de apoio.

• Cronograma macro
Julho - Setembro/2016: Preparação de material (textos das aulas) para filmagem
Setembro/2016: Filmagem, preparação de testes para praticar e avaliações valendo nota.
Setembro/2016: Edição das videoaulas, preparação de testes para praticar e avaliações
valendo nota.
Outubro/2016: Lançamento do curso na Plataforma Coursera.
Outubro e Novembro/2016: Acompanhamento do curso no Coursera e aprimoramento.

• Autoavaliação.
Primeiro gostaria de ressaltar que esta proposta se enquadra perfeitamente no "modernizar
as disciplinas de forma a desenvolvê-las objetivando torná-las mais eficientes e aderentes à
evolução da tecnologia/ciência."
E um de nossos objetivos é mostrar que a utilização de MOOCs pode ser muito benéfica
para a qualidade das aulas e para a motivação dos alunos e consequente aprendizagem.
Número de alunos beneficiados (Alto: PROF > 30):
Diretamente cerca de 60, indiretamente cerca de 150.
Custo/aluno (R$) (Alto: PROF < 600):
Considerando apenas os 60 alunos beneficiados diretamente: R$30.000,00/60 =
R$500,00/aluno.
Impacto em conhecimento técnico, habilidades interpessoais e de liderança, e/ou na motivação
dos alunos (Médio: Incremento relevante na aprendizagem)
Deve ter um grande impacto no aumento da aprendizagem, com uma elevação na qualidade
das aulas e a possibilidade do aluno estudar em um ritmo mais adequado às suas características.

Pode ainda ajudar no desenvolvimento de habilidades interpessoais e na liderança, caso
algum aluno se interesse em monitoria ou participe ativamente do Fórum de Discussão. Pode
também incrementar a motivação, pois indica a utilização de novas tecnologias e a possibilidade de
um estudo mais adequado às individualidades.
Maturidade do projeto (Alto: Domínio do que, quem e como cada tarefa será realizada, baixo
risco):
O projeto é a implantação do 5º Curso de Controle de Sistemas na Plataforma Coursera (2º
Curso do Prof. Rubens). Outros 3 Cursos já foram implantados com sucesso e a diferença para esse
5º Curso é o conteúdo. O domínio do conteúdo deste 5º Curso por parte do professor é muito
parecido com o domínio do conteúdo do 2º curso. Portanto considero o nível de maturidade alto.
Alinhamento com diretrizes/prioridades do Conselho da Graduação (Alto: Benefícios
diretamente relacionados com diretrizes do Conselho de Graduação: MOOCs):
O projeto (MOOCs) está listado entre os temas divulgados pelo Pró-reitor de Graduação:
Inovação no Ensino Laboratorial, Iniciativas C-Lab, MOOCs, Apoio a iniciativas H8, Mentoria
para TGs, Projetos continuados de caráter tecnológico, Desenvolvimento científico dos alunos,
Visitas técnicas, Apoio para IC e TG, Monitoria em disciplinas, Apoio para disciplinas "hands-on".
Portanto considero o alinhamento Alto.

Observações:
– Mesmo sem os recursos da ITA-Ex o curso será produzido e lançado na plataforma
Coursera, mas sem esses recursos isso levará muito mais tempo e sua qualidade deve ser
menor.
– Este projeto baseia-se fortemente do projeto enviado pelo Prof. Jackson para o mesmo
edital. Para o 1º Semestre de 2016 foi proposto um único projeto, isto porque os Cursos
estavam sendo preparados em conjunto, com a participação dos dois professores e de dois
alunos. Para o 2º Semestre optou-se pelo desenvolvimento independente dos dois cursos,
assim os dois professores passarão pela experiência completa de planejar e preparar um
Curso para o Coursera, estando assim ambos aptos a passar as informações para outros
professores que queiram também produzir cursos online.
– Os cursos no Coursera podem dar um retorno financeiro ao professor. No entanto, pelas
poucas notícias acerca desse retorno para os professores do ITA, pode atingir cerca de 10%
dos certificados pagos. Explicando melhor: os cursos no Coursera podem ser feitos
gratuitamente por qualquer pessoa. Contudo, os que quiserem um certificado de conclusão
do curso devem pagar por este certificado. Parte desse valor (cerca de 50%) fica com o
Coursera, parte ficará com a FCMF, parte fica com o ITA e parte fica com o professor
responsável pelo curso. A longo/médio prazo o retorno financeiro para o professor pode até
ser significativo, por exemplo com 10.000 certificados, com um valor de
U$50,00/certificado o professor responsável pelo curso receberia cerca de U$50.000,00. Até
o momento nos 3 cursos sobre sistemas de controle lineares no Coursera temos 187
certificados pagos (U$30,00/certificado), ou seja os professores Jackson e Rubens devem
receber cerca de U$561,00. Muito menos do que receberiam se investissem o mesmo tempo
em outras atividades.
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