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 Expectativa 

 QUESTÕES 

 1. Explain what e-learning consists of and describe its main configurations, according to the text. 

 O  e-learning  consiste  em  um  método  educacional  que  facilita  o  aprendizado  pela  aplicação  de 
 tecnologia  da  informação  e  comunicação,  proporcionando  uma  oportunidade  para  os  alunos  terem 
 acesso  a  todos  os  programas  educacionais  necessários.  Existem  diferentes  modelos  ou  designs  de 
 e-learning  que  têm  sido  utilizados  na  prática,  sendo  os  mais  comuns:  (a)  modelo  avançado  ou 
 adjunto  –  atua  como  um  auxiliar  no  aprendizado  presencial  em  sala  de  aula,  proporcionando 
 relativa  independência  ao  alunos;  (b)  modelo  blended  e-learning  –  integração  de  experiências  de 
 aprendizagem  presenciais  em  sala  de  aula  com  aprendizagem  online;  e  (c)  modelo  online  puro  ou 
 totalmente  online  –  sem  sala  de  aula  ou  presencial  tradicional,  para  proporcionar  a  máxima 
 independência  aos  alunos.  Este  modelo  pode  ainda  ser  dividido  em  aprendizagem  individual  e 
 colaborativa,  sendo  a  opção  de  aprendizagem  colaborativa  subdividida  em  síncrona  (presencial)  e 
 assíncrona (internet baseada em texto). 

 2.  Discuss  the  current  status  of  e-learning  in  the  HSE  and  the  reason  for  the  ongoing  debate  the 
 authors refer to. 

 Recentemente,  o  e-learning  tem  sido  bem  reconhecido  na  educação  em  ciências  da  saúde  (HSE) 
 mas  o  papel  do  e-learning  e  seu  efeito  no  aprimoramento  da  aprendizagem  dos  alunos  tem  sido 
 bem  debatido.  O  e-learning  teve  menos  impacto  do  que  o  pretendido  e  as  práticas  de  HSE 
 permaneceram  praticamente  inalteradas  na  última  década.  Por  isso,  autores  questionam  se 
 e-learning realmente melhoraria a aprendizagem quando comparado com abordagens alternativas. 

 3.  Explain  the  current  scientific  findings  about  e-learning  and  what  their  limitations  are,  according 
 to the text. 

 De  acordo  com  o  texto,  embora  análises  sistemáticas  publicadas  sobre  e-learning  tenham  fornecido 
 algumas  promessas  de  que  o  e-learning  seria  tão  eficaz  quanto  os  métodos  tradicionais  de 
 aprendizado  ou  ensino,  as  evidências  ainda  são  muito  limitadas  e  não  demonstram  quando  e  como 
 o  e-learning  aprimora  a  educação  e  o  aprendizado,  e  os  fatores  associados.  Os  resultados  dos 
 estudos  parecem  bastante  mistos  e  há  três  limitações  principais:  (a)  são  principalmente  análises 
 descritivas;  (b)  não  descrevem  as  medidas  de  resultado;  e  (c)  os  desenhos  metodológicos  dos 
 estudos são inadequados. 



 4.  Write  about  the  objective  of  the  present  study  and  what  the  preliminary  analysis  conducted  by  the 
 authors has shown. 

 A  revisão  sistemática,  proposta  pelos  autores,  teve  como  objetivo  identificar  e  sintetizar  os  fatores  – 
 facilitadores  e  barreiras  –  que  afetam  o  e-learning  na  educação  em  ciências  da  saúde  (el-HSE)  que 
 têm  sido  relatados  na  literatura  médica.  Dos  985  registros  identificados,  foram  triadas  162 
 citações,  das  quais  57  foram  consideradas  relevantes  para  este  estudo.  A  base  de  evidências 
 primária  compreende  24  artigos,  com  duas  categorias  amplas  identificadas,  facilitadores  e 
 barreiras,  em  oito  temas  separados:  facilitar  o  aprendizado;  aprendizagem  na  prática;  abordagem 
 sistemática  da  aprendizagem;  integração  do  e-learning  nos  currículos;  pouca  motivação  e 
 expectativa;  intensivo  em  recursos;  não  é  adequado  para  todas  as  disciplinas  ou  conteúdos  e  falta 
 de habilidades de TI. 

 5.  Translate  the  excerpt  below.  The  translated  text  should  be  clear  and  accurate  in  terms  of 
 structure and meaning. 

 Da  mesma  forma,  vários  estudos  reivindicam  o  e-learning  e  o  aprimoramento  do  aprendizado, 
 mas  os  resultados  parecem  bastante  mistos.  Verificou-se  que,  se  simplesmente  compararmos  os 
 resultados  entre  o  e-learning  e  as  intervenções  sem  treinamento,  o  e-learning  é  geralmente 
 muito  mais  eficaz  na  aquisição  de  conhecimento,  habilidades,  incluindo  comportamentos 
 positivos,  mas  isso  não  significa  necessariamente  que  os  resultados  sejam  significativos 
 principalmente  devido  ao  fato  de  que  os  resultados  são  heterogêneos  (ou  seja,  resultados 
 inconsistentes) e advém frequentemente de pequenos estudos. 




