SUMÁRIO do QP do Projeto GESITI/EDUCAÇÃO: Módulo Estruturante.
QP -Questionário Prospectivo-: o acesso ao QP/GESITI dá-se por assinatura de Termo de
Cooperação (TC) entre o Projeto GESITI/ e a Instituição IES interessada.
Caracterização da Instituição
Recursos Humanos
Gestão Estratégica da Instituição
Pesquisa e Desenvolvimento
Inovação Tecnológica
Investimentos em Inovação Tecnológica
Cooperação para inovação
Competitividade Institucional & Colaboração para
Vantagem Estratégica
Equipamentos de Tecnologia da Informação nas Instituições
Aquisição de máquinas e equipamentos
Base de Dados
Redes, Segurança e Telecomunicações
Gestão de TI
Comércio Eletrônico
Módulo A: Informações Gerais sobre Tecnologia de
Comunicação
e de Informação
Módulo B: Uso da Internet
Módulo C: Comércio Eletrônico Via Internet (negócio
eletrônico)
Módulo D: Custos/Gastos e Características do Sistema
Implantado
Módulo E: Barreiras ao Uso da Internet e TCI em Geral
Educação a Distância (EAD)
Relacionamento com o Aluno
Políticas e Regulação do Ensino Superior
Essa pesquisa está baseada no QP/GESITI/Educação, Tabela acima & nos MÓDULOS
INOVADORES. Se caracteriza como qualitativa e exploratória*. Os estudos exploratórios ou
formuladores têm como objetivo” familiarizar-se com o fenômeno ou obter nova
compreensão deste, frequentemente para poder formular um problema mais preciso de
pesquisa ou criar novas hipóteses” (desdobramentos)*. Essa pesquisa se enquadra nessas
características.
A escolha das Instituições a serem investigadas é de responsabilidade da equipe do
Coordenador Local da Instituição de Ensino Superior –IES-, o qual foi definido na assinatura
do Termo de Cooperação –TC- entre as instituições1. A equipe da IES, coordenadora da
pesquisa LOCAL, deve, via procedimento formal -consentimento informado-, deve obter
acesso e permissão para realizar as pesquisas nas IES que serão escolhidas aleatoriamente –
por decisão do coordenador local. O TC é ganha-ganha, concedendo o acesso a QP/ –
ferramenta multifocal- e metodologia. (*) [FONTE]
1

O TC deve ser assinado entre as instituições participantes [GESITI/CTI & IES] para que possamos –
[...GESITI/CTI]- realizar a cessão do uso do questionário prospectivo QP do Projeto GESITI/Educação..

