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1. Objetivos
Os objetivos definidos para o projeto de pesquisa são os seguintes:


Utilizar os conhecimentos disponíveis para propiciar o desenvolvimento

de alunos e profissionais da área de educação na utilização das TICs;


Promover

a

interdisciplinaridade

e

favorecer

a

construção

do

conhecimento através da pesquisa e troca de informações entre integrantes do projeto e
comunidade;


Desenvolver guias e manuais de referencia para os usuários, atendendo as

especificações das ferramentas utilizadas, assim como das técnicas selecionadas;


Desenvolver cursos de extensão na área pesquisada e a sua divulgação

para os professores da rede publica, aos egressos e alunos da instituição;


Estimular a pesquisa e o interesse dos discentes pela carreira acadêmica.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento do projeto em questão, a instituição conta com a infraestrutura necessária, tais como computadores multimídia, softwares, Internet e
biblioteca.
O projeto será executado, portanto, utilizando as instalações da universidade e
com a participação de alunos(as) voluntários(as) da área de informática e educação da
instituição. O mesmo será executado de outubro de 2009 a outubro de 2010.
Especificamos através das etapas abaixo o cronograma físico do projeto:
Etapa 1 - Levantamento Bibliográfico; preparação do ambiente de
desenvolvimento do projeto; seleção de alunos voluntários;
Etapa 2 – Pesquisa sobre os variados softwares da área de interesse, tanto na
literatura como na internet;
Etapa 3 – Instalação e configuração das versões selecionadas dos softwares;
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Etapa 4 – Desenvolvimento de manual de referencia para os softwares a serem
utilizados no projeto; Desenvolvimento de guias de aplicação das técnicas apropriadas;
Confecção de relatórios parciais do projeto;
Etapa 5 – Desenvolvimento de curso para a utilização dos recursos e Produção
de documentos para validação das atividades propostas;
Etapa 6 – Avaliação da experiência piloto e correções detectadas;
Etapa 7 – Desenvolvimento da versão final do curso; Confecção de artigos e
relatos sobre a experiência;
Etapa 8 – Revisão final do material produzido; Confecção de relatórios finais
do projeto.
Na tabela abaixo, a representação de todas as etapas, distribuídas por período de
realização:
CRONOGRAMA FÍSICO DO PROJETO
Meses

Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa
01
02
03
04
05
06
07
08

Outubro 2009

X

Novembro 2009

X

X

Dezembro 2009

X

X

Janeiro 2010

X

X

Fevereiro 2010

X

X

X

X

X

Março 2010
Abril 2010

X

Maio 2010

X

X

Junho 2010

X

X

Julho 2010

X

X

X

X

X

Agosto 2010
Setembro 2010

X

Outubro 2010

X
X
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Inicialmente será pesquisada a bibliografia existente sobre o assunto e
desenvolvido um treinamento pratico nos softwares a serem utilizados durante o
projeto, nivelando os conhecimentos entre os componentes da equipe do projeto.
Posteriormente, ocorrerá a seleção entre as técnicas pesquisadas. Com a escolha
dos tópicos que serão trabalhados e sobre os quais serão efetivamente produzidos os
guias de utilização.
Com estas etapas concluídas, será possível desenvolver os manuais das
ferramentas e o entendimento de sua operação. Guias de utilização são importantes
para a transmissão dos conhecimentos produzidos no projeto.
O desenvolvimento dos cursos de extensão é de suma importância para a
validação do projeto, e que será ministrada para grupos de alunos(as), egressos dos
cursos da instituição e para os professores das redes públicas.
Posteriormente, será realizada uma avaliação dos resultados obtidos durante o
curso, elaborando as correções e modificações necessárias a conclusão do projeto.
Pode-se neste momento oferecer novos cursos, dependendo do interesse das
instituições parceiras do projeto.
Artigos e comunicações serão desenvolvidos para o efetivo registro e
apresentação dos resultados obtidos no desenvolvimento do projeto. Serão
encaminhados a seminários, congressos e revistas cientificas para a avaliação e
possíveis aceites para publicação.
O acompanhamento dos alunos participantes será feito através de relatórios,
reuniões e apresentações das atividades desenvolvidas.

3. Considerações Finais
A meta do projeto é desenvolver um conjunto de atividades relacionadas a
aplicação das TICs, capacitando os alunos e a comunidade de professores, assim como
a área de educação na utilização de ferramentas e técnicas. Este projeto deverá
contribuir para melhorar os conhecimentos sobre a utilização de TICs em sala de aula,
assim como propagar este conhecimento aos alunos e egressos da instituição e por
conseqüência as escolas em que atuam ou venham a atuar.
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A participação esperada de alunos voluntários da área de computação e
educação será valiosa e permitirá um intercâmbio de idéias e experiências importantes
para todos os envolvidos.
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