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1. Introdução
No âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE
(MEC 2009) - , o Ministério da Educação e Cultura publicou o Guia de
Tecnologias Educacionais (MEC 2009a), composto pela descrição de 112
tecnologias previamente cadastradas, incluindo informações que auxiliem os gestores a conhecer e a identificar aquelas que possam contribuir
para a melhoria da educação nas redes de ensino. O processo de pré-classificação das tecnologias educacionais (TE) foi realizado por meio
de parcerias estabelecidas com diversas instituições atuantes na área da
Educação. Durante este processo, as tecnologias e as instituições produtoras foram avaliadas pela Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC - e
consideradas pré-qualificadas, no âmbito do Edital de Pré-Qualificação
de Tecnologias Educacionais que Promovam a Qualidade da Educação
Básica (MEC 2009b). Desta forma, a primeira etapa de todo esse processo
de avaliação e certificação foi a pré-qualificação das Tecnologias Educacionais inovadoras que apresentem condições de promover a qualidade
da educação básica em diferentes níveis e modalidades.
Ao dar continuidade ao processo de qualificação dos sistemas
públicos de ensino no Brasil, surgiu a necessidade de avançar na ideia de
Certificação de Tecnologias Educacionais, não apenas atendendo, de forma mais profunda, a necessidade de acompanhamento e a avaliação de
todas as dimensões avaliadas, mas também verificando os fatores principais e os resultados das ações desenvolvidas por todo o corpo social envolvido, que determinam ou não o efetivo sucesso proposto por cada TE.
Neste contexto, desenharam-se as questões que nortearam o projeto de
pesquisa desenvolvido, em 2009, pela equipe da Universidade Federal de
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Santa Catarina: Que fatores podem interferir no processo de implantação
ou implementação de uma Tecnologia Educacional em uma escola pública brasileira de ensino básico? Dentre os fatores, quais dimensões poderão ser avaliadas para a certificação de uma Tecnologia Educacional?
O grupo de pesquisadores envolvido no trabalho elaborou a
metodologia intitulada MEGATED. Assim, o objetivo deste artigo é descrever o processo de concepção da metodologia MEGATED, traçar as
suas etapas e discutir os resultados da etapa piloto. Nos itens seguintes,
são apresentados os objetivos de tal proposta, os conceitos teóricos que
a norteiam, bem como os procedimentos metodológicos concebidos e
a descrição detalhada da sua implementação. Primeiramente, faz-se necessário alinhar o conceito de Tecnologia Educacional (TE) e certificação
de TE, uma vez que ambos norteiam a metodologia proposta.
2. Tecnologias Educacionais (TE)
No contexto da pesquisa ora apresentada, considera-se Tecnologia Educacional (TE) um sistema que contempla todo o processo que vai
desde a aplicação de técnicas educacionais, com o devido embasamento
científico, até a resolução de problemas educativos, incluindo sua implantação e implementação, justificadas na ciência vigente, em cada contexto. Outrossim, contempla o adequado controle do sistema de ensino e
aprendizagem como aspecto central, bem como a garantia à qualidade,
ao mesmo tempo em que entende que as opções mais importantes estão
relacionadas ao tipo de técnica que convém e o modo como incorporá-la adequadamente, do ponto de vista do gerenciamento: desde a gestão
pública, quando for o caso, até o resultado. Assim, as Tecnologias Educacionais abrangem o contexto, o processo de ensino-aprendizagem, o artefato, a aplicação, a interface e o conhecimento gerado.
De acordo com o Edital do MEC (MEC 2009b), as Tecnologias
Educacionais são entendidas como processos, ferramentas e materiais
amparados por propostas didático-pedagógicas crítico-reflexivas, que
representam uma das vias para que alunos, professores e gestores possam "aprender a conhecer", isto é, dominar as ferramentas de produção
e gestão do conhecimento, indicando abertura para novos conhecimentos e novas manifestações culturais."Aprender a fazer", ou seja, saber agir
e estar em sintonia com as atuais mudanças no mundo do trabalho, ou
ainda, constituirá base para a formação do cidadão produtivo;"aprender
a conviver", participando e cooperando com os outros e com o meio ambiente, convivendo pacificamente com a diversidade, respeitando as diferenças e as minorias como caminho para o entendimento. E, finalmen-
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te, "aprender a ser", ou ser o próprio sujeito do conhecimento, da história
e, ao mesmo tempo, cidadão do mundo, realizando-se como indivíduo.
Vale destacar que se levou em consideração o fato de que a
certificação de Tecnologias Educacionais é o resultado de processo de
avaliação elaborado para atestar a conformidade dos processos pedagógicos e gerenciais, bem como dos seus resultados. Estes processos
compreendem a implantação das TEs, desde o seu adequado planejamento por parte de todos os gestores envolvidos, a aplicação adequada
das técnicas e dos conceitos educacionais abrangidos, até a resolução de
problemas educativos advindos da sua implantação e implementação,
em cada contexto.
3. Objetivo
Para corresponder às expectativas e gerar uma visão compartilhada, que norteie o caminho a ser trilhado, definiu-se como objetivo
da pesquisa elaborar uma Metodologia Geral de Acompanhamento e
Avaliação do Processo de Implantação e Implementação de Tecnologias
Educacionais (MEGATED), que promova a qualidade da educação básica em instituições educacionais públicas brasileiras, para o Processo de
Certificação referente às chamadas públicas do Ministério da Educação.
4. Procedimentos Metodológicos: Metatriangulação
A metodologia proposta neste trabalho envolveu diversos fatores, incluindo a gestão do processo de implantação e implementação da
TE, sendo que cada um deles ainda desdobrou-se em diferentes dimensões contempladas no processo de avaliação e diagnóstico. Esta diversidade exige o levantamento de diferentes fontes de dados, diferentes
visões de mundo a partir de distintos avaliadores, diferentes perspectivas sobre o mesmo conjunto de dados e, principalmente, a aplicação de
diferentes métodos sobre cada uma dessas dimensões e dessas fontes
de dados. Estes aspectos levam à proposição de uma metodologia complexa, envolvendo diferentes aspectos metodológicos e paradigmáticos
(DA SILVA, Anielson, B. NETO, João R., 2006), de acordo com os conceitos
de Metatriangulação (LEWIS, Marianne, GRIMES, Andrew J„ 2007).
A visão norteadora foi aquela que crê na existência de um padrão implícito e uma ordem tácita (MORGAN, 2005) no sistema de ensino. Por isso, não há um enquadramento preciso em nenhum paradigma
específico de uma ciência, quer específica quer classificada por um único
autor. Pelo contrário, há nuanças de diferentes paradigmas: pela classifi-
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cação de Morgan (2005), pode-se definir essa Pesquisa pelos Paradigmas
Interpretativista e Funcionalista. E, segundo Saunders et al. (2009), classifka-se ainda como Inferencial e Transversal. A descrição e a discussão
da ontologia e da epistemologia da metodologia foram apresentadas
no relatório que consta no site do IATE: www.iate.ufsc.br, bem como no
artigo do SBIE 2009.
5. Metodologia Geral
A MEGATED envolve diversos fatores, como a gestão de políticas públicas, a gestão de políticas pedagógicas, a gestão da logística e a
gestão dos aspectos da dimensão pedagógica. Cada um desses fatores
desdobra-se em diferentes dimensões, as quais devem ser contempladas no processo de avaliação e diagnóstico: a Dimensão MEC, a Dimensão Institucional, a Dimensão Logística e a Dimensão Pedagógica.
5.1. Participantes da pesquisa
Os participantes desta pesquisa são todos os atores envolvidos
no processo de implantação e implementação das tecnologias educacionais avaliadas. Para que se aplique o conceito de metatriangulação
anteriormente proposto, o trabalho abrange processos de avaliação
adequados a cada grupo de participantes envolvidos nas diversas etapas, quais sejam: Gestores das Empresas fornecedoras dasTEs; Gestores
Educacionais, MEC; Secretarias de Educação; Diretores de Escola e Diretores de Apoio Pedagógico; Professores e Estudantes.
6 . 0 Projeto de Pesquisa MEGATED
O Grupo de Pesquisa IATE/UFSC desenvolveu seus estudos
cumprindo as três etapas planejadas de trabalho - pré-campo, campo
e pós-campo - que incluíram, ao total, 17 atividades relacionadas aos
procedimentos metodológicos propostos, validados em uma pesquisa
piloto. O estudo seguiu por entre julho de 2009 a fevereiro de 2010.
6.1. Etapa Pré-Campo
A primeira etapa (pré-campo) foi concluída em outubro de
2009 e envolveu a criação da estrutura geral para o desenvolvimento do
trabalho, a criação de um ambiente virtual para o compartilhamento de
informações, a elaboração da metodologia de avaliação das tecnologias

56

educacionais, a definição dos procedimentos metodológicos, bem como
a organização de um workshop tanto para apresentação quanto para a
discussão da metodologia com a comunidade científica, no XX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2009). Do mesmo modo,
esta etapa envolveu o desenvolvimento de instrumental tecnológico
para a coleta de dados, a definição de uma amostra-piloto para testar os
procedimentos metodológicos, utilizando a tecnologia de correção de
fluxo escolar, a avaliação dos materiais pedagógicos (kits) das três organizações pré-qualificadas e definidas como piloto desta pesquisa e, por
fim, as tecnologias de correção de fluxo escolar propostas por organizações fornecedoras de TE (pré-qualificadas anteriormente).
6.2. Etapa Campo
A segunda etapa (campo) foi concluída em janeiro de 2010 e
envolveu não apenas o levantamento de dados junto às Organizações
Fornecedoras de TE para coleta de informações e identificação das escolas, dentro da amostra-piloto que já implantaram a tecnologia educacional em estudo, mas também os Gestores Públicos, da amostra-Piloto,
para levantamento de facilidades e dificuldades sentidas durante todo
o processo de seleção, capacitação, implementação e utilização dasTEs
em estudo.
6.3. Etapa Pós-Campo
A terceira etapa (pós-campo) foi encerrada em fevereiro de
2010 com a tabulação, a análise dos dados e as consequentes discussões
em grupo, para as conclusões apresentadas em um Relatório Final.
7. Resultados da Etapa Piloto
7.1 Categorias e Valores
Propõe-se que asTEs sejam avaliadas objetivamente, de acordo
não somente com um elenco de categorias e subcategorias conceituais, mas também com critérios de valores. Esta proposta organiza-se em
duas partes: a primeira é de caráter geral e pode ser aplicada a todas as
TEs; a segunda é de caráter específico, sendo apresentada como referência, não como modelo, já que cada categoria de TE requer questões que
dependem de sua natureza e propósito.
Os registros dos dados devem ser feitos em formulário eletrôni-

57

co, organizado em forma de afirmativas conceituais e respostas valoradas, numa escala que vai de 0 a 3, cujas variáveis são: Sim = 3; Em parte
= 2; Não = 1; e Não se aplica = 0.
7.2. Dimensão Pedagógica
Pelo fato de ser o objeto principal desta metodologia a avaliação dos resultados de caráter educacional da implementação dasTEs, a
questão pedagógica deverá permear a análise e a discussão inteiramente, embora de forma indireta, em alguns momentos.
Para cada público foi desenvolvido um instrumento de coleta
de dados. Deverá ser dada atenção especial à solicitação de concordância para a utilização das informações prestadas para o trabalho de avaliação. Antes de preencher o questionário ou ser entrevistado, o participante deverá receber o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
para decidir sobre a sua participação na pesquisa.
7.3. Dimensões MEC, Institucional e Logística
Para esta Metodologia, além da análise da qualidade pedagógica da TE, foram incluídas sugestões de critérios de avaliação relativos
à implementação da TE no município, visto que o sucesso da implementação da TE e o alcance dos resultados pretendidos a partir de seu uso
pelas Escolas dependem tanto da Dimensão Pedagógica quanto das seguintes: Dimensão MEC, Dimensão Institucional e Dimensão Logística.
Para estas Dimensões, devem ser avaliados os seguintes aspectos:
7.3.1. Dimensão MEC
Secretarias de Educação e SEB/MEC: avaliar a evolução dos
indicadores da Educação Básica do MEC - IDEB dos municípios e Provinha Brasil - e dos indicadores de contexto, tais como: contingência/
insuficiência de recursos financeiros, fatores políticos, descontinuidade
político-administrativa e desarticulação entre os atores.
7.3.2. Dimensão Institucional
Escola e Organização Fornecedora da TE: avaliar o processo gerencial quanto à implementação da TE na escola (planejamento, organização, controle e monitoramento do processo e dos resultados).
O Gestor da TE é o representante da organização fornecedora
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do material pedagógico (kit) e também é ele o responsável pela implementação, envolvendo planejamento, organização, qualificação, monitoramento e controle dos resultados.
O objetivo de analisar a dimensão institucional é compreender
e avaliar aspectos do gerenciamento de uma Tecnologia Educacional
na perspectiva dos gestores responsáveis pela implementação, desde a
etapa inicial até a final. Vale lembrar que os gestores públicos também
serão entrevistados como corresponsáveis pela implementação dasTEs.
A Dimensão Institucional refere-se aos aspectos de Planejamento, Organização, Logística e Controle, e Monitoramento tanto do processo quanto do resultado.
Abaixo, apresentamos as análises preliminares. Estas foram realizadas no decorrer da elaboração da MEGATED. Vale lembrar que a Tecnologia
Educacional selecionada para analisar a etapa exploratória da Metodologia
(MEGATED) foi a de Correção de Fluxo Escolar, indicada pelo MEC, por ser estratégica para o governo federal. No entanto, a MEGATED pode ser utilizada
para avaliar outrasTEs aplicadas, com outros objetivos pedagógicos.
7.3.2.1. Análise do Aspecto Planejamento
A necessidade da TE para a Correção de Fluxo Escolar partiu da
iniciativa do MEC com o objetivo de corrigir distorções de idade/série
(defasagens) e analfabetismo. O MEC utilizou o baixo índice do IDEB para
indicar os municípios e as organizações selecionadas pelo edital em um
processo de pré-qualificação. Selecionadas as organizações fornecedoras
dasTEs, as Secretarias de Educação dos Municípios escolheram as TEs.
O perfil dos estudantes, no caso dasTEs de Correção de Fluxo, é o
seguinte: estudantes com defasagem de dois anos, o que provoca distorção idade/série, e estudantes não alfabetizados, que estejam, pelo menos,
na terceira série do ensino fundamental. Parece haver tendência de uma
parcela significativa de estudantes provir de famílias de níveis sociais mais
baixos, muitos deles criados pelos avós, tios e irmãos, após morte ou abandono de pais; outros, criados apenas pela mãe, separada e abandonada.
Na perspectiva do gestor da TE, é importante, ao planejar a implementação, considerar a diversidade cultural brasileira e, consequentemente,
as especificidades de cada município e de cada escola. Estas especificidades
são observadas nas interações de rotina (sala de aula, momento da merenda e atividades culturais, tais como cinema e teatro), oportunidades pelas
quais é possível conhecer as particularidades da cultura local.
Dentre os problemas, os que dificultam a implementação são:
a descontinuidade administrativa (o que faz com que um projeto tenha
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sido proposto pela gestão anterior e não seja nem assumido nem compreendido ou priorizado pela gestão atual) e a falta de informações confiáveis para contatar os representantes dos municípios.
7.3.2.2. Análise do Aspecto Organização
Aorganizaçãodasturmaséassessorada pelo coordenador do município, o qual deve observar os níveis de desenvolvimento em alfabetização e a
possibilidade de agrupar alunos de municípios diferentes, sobretudo quando
há um número pequeno de aluno por município, de modo a formar poios.
Com relação à seleção de professores, supervisores e coordenadores, as organizações recomendam que estes sejam profissionais
atuantes do quadro da rede de ensino, com os respectivos perfis: a) coordenadores e supervisores: capacidade de liderança, saber planejar, ser dinâmico e ter habilidade interpessoal; b) professores: conhecimento sobre
como trabalhar em equipe, respeitando a opinião dos pares e dos demais
integrantes, ter habilidade de observar, organizar e registrar, ser dinâmico, criativo, pontual e frequente, sabendo intervir a partir da análise dos
dados.
Quanto à capacitação inicial, as organizações aplicam cerca de 40
horas. A capacitação continuada ocorre nas reuniões de avaliação e monitoramento. E, com relação aos materiais, são entregues, em geral, ou para os
próprios coordenadores dos municípios ou na ocasião da capacitação inicial.
7.3.2.3. Análise do Aspecto da Logística da Organização
Com relação à coordenação, ao acompanhamento, à formação continuada, ao apoio aos profissionais das escolas, ao registro de acompanhamento dos processos e à orientação técnica quando necessário: em uma das
organizações, todo o processo é gerenciado por uma equipe de profissionais
com formação especializada desde o curso de capacitação inicial, acompanhamento, monitoramento, apoio e orientações técnicas. Na segunda, é o agente
técnico que exerce a função de apoiar o coordenador do município em todo o
processo de implementação. Na terceira organização, é o coordenador regional, com formação especializada do quadro da organização, que acompanha
e apoia o coordenador do município. As organizações que optaram por ter um
técnico por região mantêm uma equipe interna para assessorá-lo.
O acompanhamento e o monitoramento são feitos por meio de
dados de educação de cada município, diagnóstico previamente elaborado, registros de orientações e resultados enviados mensalmente pelo
representante da organização para a central.
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7.3.2.4. Análise do Controle e Monitoramento do Processo e do Resultado
Na pesquisa-piloto, entre as três organizações participantes,
verificou-se, durante as entrevistas da etapa inicial, que duas delas trabalham com Tecnologias Educacionais e já trabalharam com Tecnologias
de Correção de Fluxo1, portanto os dados são resultados de experiências
anteriores. As entrevistas ocorreram em outubro de 2009.
O controle e o monitoramento do processo e do resultado diferem
nos procedimentos de cada organização. Na pesquisa-piloto, observou-se
que a organização A e a organização B iniciam com uma avaliação desde
a primeira capacitação para os professores. A organização A utiliza CD para
divulgar os principais aspectos da TE e faz reuniões periódicas. A organização B forma equipes nas Secretarias de Educação, qualifica os profissionais
e, na qualificação, ensina a desenvolver procedimentos de registros sistemáticos a serem utilizados, posteriormente, para a tomada de decisão, planejamentos e limites de atuação e responsabilidades. Reuniões ocorrem com
as equipes da organização B com a presença de técnico, supervisores e professores, objetivando compartilhar os conhecimentos e perceber as complementaridades das competências. Nesse sentido, todas as organizações
utilizam-se, também, de internet e telefone além das visitas, reuniões e relatórios, principalmente como forma de controlar e monitorar os resultados.
7.4. Dimensão Logística
Prefeitura e Secretarias de Educação, Organização Fornecedora e Escola: avaliar os aspectos operacionais de infraestrutura (recursos
físicos, pessoais e financeiros) e de processo (mapeamento do fluxo das
atividades necessárias e sua dinâmica).
8. Coleta de dados das Dimensões MEC, Institucional e Logística
Os procedimentos de coleta de dados devem ser realizados por
intermédio dos instrumentos propostos nos formulários on line. Após a
coleta, os dados devem estar disponíveis para análise ou em banco de
dados on line ou em planilhas eletrônicas.
Tem-se de respeitar o fato de que a equipe de aplicadores da
1
É necessário ressaltar que, em cada Tecnologia Educacional, são exploradas diferentes competências, que
devem atender às necessidades de seu público alvo. Portanto, dado que a nossa proposta é apresentar
uma metodologia geral, já que não há como atender, nesse momento, as especificidades de todas asTEs,
principalmente porque todo o processo realizado está baseado em apenas um tipo de TE: Correção de
Fluxo. Desta forma, os formulários a seguir foram elaborados na tentativa de abranger todas asTEs.
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Metodologia proposta é composta por pesquisadores de áreas diferentes e usa abordagens diferentes entre si, o que exige disposição para
compartilhar e compreender as diferentes dimensões utilizadas na análise dos resultados. É importante não perder de vista as especificidades
da Tecnologia Educacional e os objetivos aos quais ela se propõe. Estes
objetivos deverão, por sua vez, estar alinhados não apenas com as Diretrizes Básicas Pedagógicas, mas também com as Políticas Públicas Brasileiras, considerando a diversidade do contexto brasileiro.
9. Continuidade 2010
Renovada a parceria com o MEC para a aplicação da MEGATED
em âmbito nacional, o Grupo de Pesquisa IATE já iniciou os trabalhos de
elaboração de ferramentas virtuais de levantamento de dados. Esta nova
etapa de trabalhos faz-se necessária para a adequação do roteiro das entrevistas inicialmente projetadas e aplicadas na amostra piloto, em questionários para levantamento de grande volume de dados, possibilitando
a tabulação e a análise estatística.
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Andressa Sasaki Vasques Pacheco
Cecilia Estela Giuffra Palomino
1. Introdução
O Aluno Integrado é parte do Programa Nacional de Formação
Continuada em Tecnologia Educacional (Prolnfo Integrado). Este programa foi criado pela Portaria n° 522/MEC, de 9 de abril de 1997, com o
nome de Programa Nacional de Informática na Educação (Prolnfo). Em
2007, por meio do Decreto n° 6.300, passou a ser denominado Programa
Nacional de Tecnologia Educacional.
O objetivo do Prolnfo Integrado é promover o uso pedagógico
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas redes públicas
de educação básica. O programa leva às escolas computadores, recursos
digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito
Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada para receber
os laboratórios e capacitar os estudantes e os professores para uso das
máquinas e das tecnologias (ANDRE et al, 2009).
O Aluno Integrado tem como tema central educação e tecnologia para um mundo melhor, buscando explorar diferentes perspectivas
dentro desse tema em todas as etapas da educação básica.
O curso é oferecido para estudantes a partir de 13 anos, regularmente matriculados em escolas públicas, e tem uma carga horária de
180 horas (cinco meses), dividido em quatro módulos. Por meio de um
ambiente virtual de aprendizagem, os jovens aprendem sobre educação
a distância, história da informática, hardware (equipamentos), manutenção de computadores e sistemas operacionais.
Em 2009, foi realizado um projeto piloto com a participação de
2.700 estudantes indicados pelos coordenadores do Prolnfo Integrado e
pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) em todos
os estados. O curso foi um sucesso! Fomentou a discussão sobre as TIC
nas escolas, capacitou os estudantes para o uso e o gerenciamento dos
laboratórios de informática, além de contribuir com uma qualificação
para o mercado de trabalho, promovendo a socialização do jovem e a
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O Programa Aluno Integrado possui uma metodologia que facilita a escalabilidade e a disseminação do Programa, de modo que seja
possível atender a um maior número de educadores e estudantes e garantir a continuidade do processo.
3 . 0 modelo do Curso
Com a evolução das tecnologias de informação e comunicação,
durante a década de 90, também ocorreu um desenvolvimento na área
de acesso aos materiais dos cursos, tornando as comunicações síncronas
(em tempo real) e assíncronas mais fáceis. Novos sistemas de conferência foram disponibilizados, com interfaces mais intuitivas, facilitando a
utilização pelos estudantes e potencializando a aprendizagem on-line
(KEEGAN, 2008).
Dependendo do material utilizado e da abordagem instrucional, existe uma necessidade maior ou menor de interação entre estudantes, tutores e professores, de forma que todas as interações, síncronas
ou assíncronas, têm implicações importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Para que isso ocorra, é necessário pensar em questões
como seleção de material, mídias a serem utilizadas, estratégias pedagógicas e métodos de avaliação. O mais importante é que a escolha do modelo do curso seja feita de forma a atender às necessidades do público-alvo, dentro das possibilidades da instituição, assegurando a entrega do
material, o aprendizado do estudante e a qualidade de ensino (MOORE;
KEARSLEY, 2007).
A proposta metodológica do curso Aluno Integrado ancora-se
no processo de construção de conhecimento baseado na interação entre grupos e as instituições, observando os diversos contextos em que os
participantes estavam inseridos. A principal metodologia utilizada foi a
da hipertextualidade, implementando uma reflexão teórico-prática.
A dinâmica de organização do desenvolvimento utilizou-se de
laboratórios didáticos, bibliotecas virtuais. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e encontros presenciais. O conteúdo disponibilizado no
AVA e-Prolnfo foi elaborado por uma equipe multidisciplinar da Universidade Federal de Goiás. As atividades propostas e o acompanhamento
dos estudantes foram realizados por uma equipe de tutores, orientadores de tutoria e equipe técnica e administrativa.
O curso foi preparado em quatro módulos, disponibilizados
no ambiente virtual de aprendizagem e-Prolnfo, organizado no modelo
embalagem. É constituído por recursos previamente selecionados, tais
como: artigos, livros, textos on-line, objetos de aprendizagem, vídeos e
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tutoriais on-line (MASON, 1998).
O conteúdo foi explorado e discutido pelos estudantes em fóruns, colocando questões referentes às temáticas das unidades.Também
foram realizadas atividades de produção de textos (síntese, resenha, relatório, texto reflexivo, entre outros) e compartilhadas por meio de arquivos de textos nas ferramentas destinadas para esse fim, como portfólio,
diário e atividade. Para favorecer a colaboração e a troca de experiência
e de dificuldade entre os participantes, os professores/tutores atuaram
permanentemente, estimulando-os e instigando-os.
Para atender às demandas de gestão do projeto, foi implementado um site com informações institucionais do programa Prolnfo, Aluno
Integrado e diversas ferramentas de apoio, tais como Manual do Sistema
E-Prolnfo (CD), Cópia do Curso Qualificação em Tecnologia Digital (DVD),
Guia do Curso (CD), e-mails institucionais, chat, gerenciador de arquivos
on-line, fóruns, base com os dados de todos os estudantes e equipe envolvida no processo, ferramentas para relatórios dos tutores e orientadores de tutoria, entre outros. Também foi disponibilizado o serviço de
telefonia VolP para toda a equipe, possibilitando que esta trocasse informações e que os tutores entrassem em contato com seus estudantes por
mais esse canal de comunicação.
4. Resultados
O processo de inscrição do curso foi realizado pelos multiplicadores dos núcleos de tecnologia, os quais entraram em contato com os
estudantes das escolas públicas levantando uma lista com os interessados em participar do curso. Assim, a UFSC teve 15.367 inscritos, para os
quais foram preparadas 412 turmas com 206 tutores. Cada tutor ficou
responsável por duas turmas de 40 estudantes e contou com o apoio de
um orientador de tutoria, da equipe técnica e da equipe administrativa.
Cada orientador de tutoria atendeu a 20 tutores.
Em maio iniciaram-se os encontros presenciais, em que os estudantes inscreviam-se efetivamente no ambiente virtual de aprendizagem. Foram considerados desistentes 5.685 estudantes, que não compareceram às atividades presenciais ou que não acessaram o ambiente
virtual de ensino-aprendizagem nas duas primeiras semanas do curso.
Em função disso, sete turmas foram desfeitas, o que resultou em um total de 199 turmas.
No site de gestão Aluno Integrado UFSC, foi disponibilizado aos
tutores um relatório de acompanhamento que deve ser preenchido periodicamente para verificar a participação e o acompanhamento dos es-
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de resgate deste estudante.
A UFSC optou por utilizar relatórios paralelos ao e-Prolnfo,
com o intuito de gerar mais informações, conforme este relatório
apresentado. Apesar de ser uma ferramenta gerencial importante,
principalmente no início, ocorreu a resistência dos tutores, por utilizarem dois sistemas paralelos, além das estatísticas do e-Prolnfo
apresentarem problemas e serem pouco práticas para visualizações
gerais, como por exemplo, a verificação do desempenho de cada
estudante em relação à turma. Após alguns ajustes na comunicação
com os tutores e os encontros presenciais feitos nos estados, conseguiu-se aumentar a participação dos tutores na realização dos relatórios, gerando assim informações mais confiáveis sobre o curso.
Após a quantificação da desistência, continuou-se o curso
com os alunos frequentes, buscando atendê-los a fim de que não
evadissem do curso.
O curso finalizou-se no dia 21 de novembro, dando-se prazo
para o envio de atividade até o dia 30 de novembro. Em seguida foi
solicitado, no final de novembro, um relatório contendo: nome correto dos alunos (devido a erros de cadastro no e-Prolnfo), CPF (para
certificado), atividades realizadas e observações pertinentes sobre o
aluno.
Em relação às atividades, foi feita uma classificação para auxiliar no preenchimento do relatório pelo tutor e poder avaliar o curso em diferentes classes, conforme a ordenação:
• Deixou de fazer dois módulos ou mais.
• Deixou de fazer um módulo, mas faz pelo menos uma atividade nos outros módulos.
• Fez pelo menos uma atividade em cada módulo.
• Fez todos os módulos. Deixou até cinco atividades.
• Fez todos os módulos. Deixou até duas atividades.
• Fez todos os módulos.
Em relação à certificação, faz-se necessário um corte na classificação sugerida. A coordenação da UFSC sugere o corte de "Alunos
que tenham feito pelo menos uma atividade em três módulos", devido ao fato de que, em se tratando de alunos "sumidos" do curso,
o resgate prioriza a realização somente da atividade de síntese do
módulo atrasado e a continuidade no curso.
Assim, apresenta-se a seguir um quantitativo das
classificações preenchidas pelas turmas, de acordo com cada estado
e secretaria.
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uma aprovação de 43,49% dos alunos.
Ainda no projeto piloto em 2009 se constatou a necessidade
do desenvolvimento de um módulo introdutório ao Linux Educacional,
abordando conteúdos básicos, como: uso de aplicativos do pacote BROffice e outros softwares úteis para o dia a dia (antivírus, compactadores,
entre outros), navegação web (funcionalidades básicas pertinentes ao
uso da web, criação de e-mails, envio de mensagens, anexos e outras
funções) e manipulação de arquivos. Este módulo foi desenvolvido em
paralelo com o andamento do curso Aluno Integrado 2010.
5 . 0 Módulo Linux Educacional
O Linux Educacional é uma distribuição Linux resultante de um
projeto do Ministério da Educação. Baseada em Debian, vem com o BrOffice.org e com alguns aplicativos voltados para o uso educacional, como
por exemplo, a Edubar, cujo objetivo é facilitar o acesso aos conteúdos
educacionais. 0 módulo Linux Educacional tem como objetivo aperfeiçoar o Programa Aluno Integrado através da introdução de conteúdo
complementar e de módulos práticos de atividades para a formação dos
estudantes no uso deste Sistema Operacional. Desta forma, foram implementados os recursos necessários, os conteúdos e as atividades práticas
para capacitar os estudantes do programa ao uso do Linux Educacional
e às suas principais ferramentas de software.
Para o desenvolvimento do conteúdo do módulo, utilizou-se o
conceito de objeto de aprendizagem, buscando a independência da plataforma AVEA, na qual o conteúdo está inserido, facilitando a migração deste
curso entre diferentes plataformas. No contexto do programa Aluno Integrado, utilizou-se a segunda versão da plataforma e-Prolnfo (http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/), e, para fins de teste, inseriu-se no ambiente virtual
moodle (http://capacitacao.moodle.ufsc.br/course/view.php?id=498).
Desta forma foi escolhida uma ferramenta que oferece a opção
de exportar o curso adequadamente segundo o modelo SCORM após a
sua elaboração. Além disso, foram adotados outros quesitos para a seleção da ferramenta, tais como a fácil utilização e a licença de distribuição
gratuita. Assim, foi escolhida a ferramenta eXe learning, desenvolvida
pela University of Auckland, com o incentivo da New Zealand Government Tertiary Education Commission's.
Os exercícios do módulo são uma série de atividades práticas, tais
como a criação de arquivos, a manipulação de pastas, etc., acompanhadas
e conferidas pelo tutor. Para tornar isso possível, foi empregada a tecnologia NX, que foi desenvolvida pela empresa NoMachine e utiliza o conceito
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estudantes foram cadastrados no ambiente e-Prolnfo e foi realizado um
encontro presencial para promover a ambientação com este AVEA e para
ensinar a instalação do software FreeNX, caso o estudante quisesse realizar as atividades de casa. As atividades do curso ocorreram conforme
o previsto, já que as dúvidas dos estudantes foram respondidas em um
fórum. Ao final, foi realizada uma nova web-conferência, em que os estudantes demonstraram sua satisfação com a realização do curso.
6. Considerações Finais
O desafio de trabalhar em conjunto com o MEC e as secretarias
de educação dos estados do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, do
Paraná e do Rio Grande do Sul, para a universidade, traz várias formas
de aprendizagem como: aprender a trabalhar em uma plataforma diferenciada (e-Prolnfo), além da já conhecida (moodle); trabalhar com pessoas de instituições cuja cultura pode ser muito diferente da cultura da
universidade; buscar soluções para problemas de desistências e evasões
que envolvem as instituições, os orientadores de tutoria e os tutores,
além dos alunos. Outra forma de aprendizagem constitui-se em pesquisar os focos dos desafios com o intuito de melhorar, se houver continuidade do processo, até assumir que o processo pode ser considerado
pioneiro, desafiador, passível de muitos erros e acertos, mas também de
uma incomensurável sensação de fazer parte da história do país.
Esse processo pioneiro, e portanto, de aprendizagem, traz no
seu bojo os desafios de não deixar passar a oportunidade de autocrítica
e contínua melhoria em todos os aspectos.
Muitas soluções foram encontradas no decorrer do processo:
• Comunicação com o aluno: devido a problemas iniciais de confiabilidade de dados, houve dificuldade para contatar os alunos,
buscando auxílio com as secretarias e as escolas nestes casos;
• Implementação do uso do VolP na rotina do tutor: foi disponibilizada aos tutores, no segundo módulo, a tecnologia VolP. Foram
feitos manuais para sua utilização, mas alguns tutores tiveram dificuldade no uso e precisaram ser auxiliados pela equipe técnica;
• Estatísticas sobre o curso: a UFSC optou por utilizar relatórios
paralelos ao e-Prolnfo, com o intuito de gerar mais informações
conforme o relatório apresentado. Apesar de ser uma ferramenta gerencial importante, teve resistência dos tutores principalmente no início, por utilizar dois sistemas paralelos. Além
disso, as estatísticas do e-Prolnfo apresentaram problemas e se
mostraram pouco práticas para visualizações gerais, como, por
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exemplo, verificação do desempenho de cada aluno em relação
à turma. Após alguns ajustes na comunicação com os tutores e
encontros presenciais feitos nos estados, conseguiu-se aumentar a participação dos tutores na realização dos relatórios, gerando assim informações mais confiáveis sobre o curso;
• Melhorias no e-Prolnfo: diversas melhorias foram feitas durante o andamento do curso, que nem sempre foram consultadas
e informadas. Desta forma, buscou-se um fortalecimento da
comunicação entre as universidades, principalmente para o
desenvolvimento da plataforma, que é utilizada em conjunto.
Para que o Programa Aluno Integrado se consolide, é fundamental que o Ministério da Educação prossiga a ação de capacitação no
âmbito das Tecnologias de Informação e Comunicação para professores
e estudantes das Escolas Públicas, proporcionando uma ampla discussão
sobre o tema. Proporcionara população inclusão digital, uso qualitativo
da internet, processadores de texto, planilha de cálculos, banco de dados, software de apresentação, sistemas operacionais e manutenção de
hardware é o início de uma discussão que dever ser aprofundada para
que haja uma efetiva inclusão digital nas escolas públicas brasileiras.
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