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Resumo: Ambiente colaborativo no campo da comunicação com o uso da Internet implica 
em determinadas formas de organizar as condições tecnológicas de maneira a permitir a 
participação de múltiplas pessoas no processo comunicativo. Portanto, que esse tipo de 
ambiente proporciona a denominada interatividade. Ambiente colaborativo relaciona-se 
com a concepção de processo de aprendizagem. Os ambientes virtuais colaborativos de 
aprendizagem são espaços compartilhados de convivência que dão suporte à construção, 
inserção e troca de informações  pelos participantes visando a construção social do 
conhecimento. Este trabalho apresenta as bases para implantar o reforço ao ensino 
presencial nas disciplinas curriculares através do Ambiente Colaborativo de Aprendizagem 
da plataforma Moodle junto aos alunos do curso de Engenharia de Produção do ISECENSA.  
Palavras-Chave: Reforço Interdisciplinar, Ensino à Distância, Moodle. 

1. Introdução 

A primeira forma de Educação à Distância foram os cursos por correspondência na 
Europa. Este meio de Educação à Distância foi muito utilizado até o meio deste século, 
quando o rádio e televisão instrucional tornaram-se populares.  

No entanto, com o surgimento de tecnologias interativas sofisticadas, educadores 
passaram a utilizar ferramentas como: e-mail, BBS's, Internet, áudio conferência baseada em 
telefone e videoconferências com um ou dois caminhos de vídeo e dois caminhos de áudio. 
Uma ferramenta da Internet que tem sido muito utilizada é o WWW, o qual possibilita a 
elaboração de Cursos à Distância com avançados recursos de multimídia.  

A base teórica dos modelos instrucionais afeta não só a forma como a informação é 
comunicada ao aluno, mas também na forma como o aluno entende e constrói um novo 
conhecimento à partir das informações apresentadas. Atualmente, existem duas aproximações 
que influenciam projetos instrucionais: processamento de símbolos (symbol-processing) e 
conhecimento localizado (situated cognition).  

O processamento de símbolos foi à aproximação dominante até recentemente. É 
baseada no conceito de um computador executando operações formais em símbolos. O 
conceito chave é que o professor pode transmitir um corpo fixo de informações aos alunos por 
meio de uma representação externa. Representa uma idéia abstrata por uma representação 
concreta e então apresenta a representação ao aluno através de um meio. O aluno compreende, 
decodifica e armazena a representação. Horton (1994) modifica esta aproximação adicionando 
dois novos fatores: o contexto do aluno (ambiente, situação corrente e outras entradas 
sensoriais) e intelecto (memórias, associações, emoções, interferências e raciocínios, 
curiosidades e interesse). O aluno então desenvolve sua própria representação e a usa para 
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construir novo conhecimento, em contexto, baseado em seu conhecimento anterior e suas 
habilidades.  

O conhecimento localizado é baseado no princípio do construtivismo, no qual o aluno 
ativamente constrói uma representação interna do conhecimento através de interação com o 
material a ser aprendido.  

O presente projeto está focado no Curso Superior de Engenharia de Produção dos 
Institutos Superiores de Educação (ISECENSA) nas disciplinas de Matemática Básica e 
Cálculo I, decorrente de problemas que os alunos enfrentam ao ingressarem como, por 
exemplo: deficiência em conteúdos matemáticos do ensino fundamental e médio, um grande 
período de tempo afastado dos bancos escolares, condições sócio-econômicas corroboradas 
pela necessidade de trabalharem durante o dia e conseqüentemente, a falta de tempo para se 
dedicarem ao estudo das disciplinas em questão, bem como, das diversas disciplinas que 
compõem a grade curricular de cada semestre. Esses problemas, vivenciados em diversas 
disciplinas são decorrentes de uma realidade que revela uma falta de base com que os alunos 
ingressam no curso superior.  

Diante deste contexto, propõe-se oferecer a possibilidade de uma aprendizagem 
paralela ao estudo em sala de aula presencial com um reforço oferecido no Ambiente 
Colaborativo de Aprendizagem Moodle para alunos do curso superior de Engenharia de 
Produção do ISECENSA, com o apoio de recursos tecnológicos desenvolvidos na disciplina 
de Informática Básica. Tendo em vista o projeto institucional que busca promover a 
interdisciplinaridade entre as áreas de ensino, faz-se necessário encontrar formas de vivenciar 
uma interdisciplinaridade entre as disciplinas curriculares do curso e a Informática Básica, na 
qual busca-se neste projeto voltado para as disciplinas de matemática, uma forma de 
minimizar os problemas detectados na aprendizagem de conceitos matemáticos e promover 
uma nova abordagem de aprendizagem que enfatize a construção do conhecimento reflexivo 
com a inserção de questões interdisciplinares, contextualizadas apoiados pela disciplina de 
Informática Básica por softwares desenvolvidos para este fim.  

Inicialmente será desenvolvido um projeto piloto de reforço ao ensino presencial nas 
disciplinas de Matemática Básica e Cálculo I e posteriormente o projeto será implantado para 
todas as disciplinas do curso de Engenharia de Produção e com a efetiva e satisfatória 
utilização da ferramenta desenvolvida no projeto pelos alunos do curso, esta será implantada 
para os demais cursos da instituição ISECENSA.  

A busca de integração entre meios de comunicação e diferentes formas de trabalho em 
educação fizeram surgir a Educação a Distância (EaD) mediada por computador, o que pode 
representar uma forte componente da formação do indivíduo do início deste milênio. Como 
resposta às necessidades educacionais apresentadas pelas dificuldades dos alunos em sala de 
aula presencial do curso superior, propõe-se que o ISECENSA faça uso da plataforma 
Moodle, que é um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem à Distância baseado em 
tecnologia Web, como reforço as aulas presenciais nos conteúdos abordados.  
 
 
2. Educação à distância 

A Educação à Distância é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que 
pode ser massivo e que substitui a interação pessoal, na sala de aula, de professor e aluno, 
como meio preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos 
didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria que propiciam a aprendizagem 
independente e flexível dos alunos. (GARCIA, 1994) 

A Educação à distância (EAD) apresenta-se como uma estratégia para a construção de 
conhecimentos sendo um processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde 
professores e alunos estão separados espacialmente ou temporalmente. Entende-se que 
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quando se conceitua EaD desta forma fala-se de educação, que dependendo do enfoque dado a 
EaD tem também, tanto quanto ela, o objetivo de formar cidadãos, que sejam capazes de 
entender o seu papel na sociedade em que atuam e que estejam comprometidos com o seu 
ambiente social e profissional. Segundo Struchinner (1998), nesta visão, Educação e EaD não 
apresentam diferenças, pois ambas pressupõem uma relação de construção entre parceiros que 
estão envolvidos no processo.  

Na sua história, a EaD teve diferentes estágios ou gerações. A primeira geração 
caracterizou-se pelo estudo por correspondência, cujo meio de comunicação era o material 
impresso, geralmente um guia de estudos com exercícios escritos e outras tarefas enviadas 
pelo correio. Muitos dos cursos à distância espalhados pelo mundo ainda são conduzidos por 
correspondência. 

A segunda geração da EaD iniciou-se nos anos 1970, com a criação das primeiras 
Universidades Abertas. As Universidades Abertas utilizaram uma visão sistêmica na 
implementação do projeto de educação à distância. Usaram recursos de instrução por 
correspondência e transmissão de material gravado através de rádio e televisão e envio de 
videotapes.  Os recursos utilizados pelas Universidades Abertas representaram uma transição 
para o surgimento da terceira geração de EaD. Aos materiais dos cursos, transmitidos por TV 
ou enviados no formato de videotape, somou-se à interação através de telefone, satélite, cabo, 
dentre outros. 

A partir da década de 1990 emerge a terceira geração de EaD, baseada em redes de 
computadores, recursos para conferências e multimídia. A educação a distância entrou em um 
terceiro momento histórico que permite a universalização do aprendizado como conseqüência 
dos avanços tecnológicos. As novas tecnologias de informação e comunicação são recursos 
que podem ser interligados a vários campos da educação. 

Hoje já se considera uma quarta geração de EaD, caracterizada pelo uso de banda larga 
de comunicação, que permite estabelecer e manter a interação dos participantes de uma 
comunidade de aprendizagem com mais qualidade e rapidez. .  

Assim, a EAD é uma forma de educação onde são utilizados recursos tecnológicos 
com a finalidade de divulgar o conhecimento para as pessoas que se encontram com barreiras 
intransponíveis na Educação Convencional, seja pela impossibilidade de deslocar, seja por 
uma grande distancia Geográfica, também pela limitação de tempo ou mesmo pelos seus 
recursos financeiros resumidos, sendo vislumbradas algumas vantagens, como:  
− Flexibilidade quanto ao espaço de tempo; 
− Não exigem os custos nem o tempo gasto com viagens e estadias; 
− Podem ser seguidos a partir de qualquer lugar do planeta, bastando possuir um   

computador portátil e acesso à Internet; 
− Permite uma grande individualização do ensino; ao permitir que cada um escolha o que 

quer aprender, até que nível de profundidade, em quanto tempo, e em que ritmo; 
− Pode ser utilizado por um grupo variado de pessoas; 
− Permite também o acesso direto ao instrutor, e a avaliação do aluno a distância. 

Willlis(1992) descreve o processo de desenvolvimento instrucional para educação à 
distância, consistindo dos estágios habituais de projeto, desenvolvimento, evolução e revisão.  
No projeto de instruções à distância eficientes, devem ser considerados não só os objetivos, 
necessidades e características dos professores e alunos, mas também os requisitos de conteúdo 
e limitações técnicas. Se um sistema não comum for requisitado, ele deve ser acessível todos 
os participantes. Revisões geralmente são baseadas em feedback dos instrutores, especialistas, 
e alunos. Cursos que dependem de informações voláteis devem ser constantemente 
atualizadas.  

Educação à Distância com sucesso envolve interatividade entre professores e alunos, 
entre alunos e o ambiente de aprendizado, e entre os estudantes.  
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Como participantes ativos no processo de aprendizado, estudantes afetam a maneira 
pela qual lidam com o material a ser aprendido. Estudantes devem ter um senso de posse dos 
objetivos do aprendizado. Eles devem ser tanto prestativos como apto a receber mensagens 
instrucionais. O esforço mental que o estudante investirá na tarefa de aprendizado depende de 
sua percepção frente a dois fatos: a pertinência do meio e da mensagem contida no mesmo; e 
sua habilidade em fazer algo significativo fora do material apresentado.  

Shneiderman (1992) alerta todos os projetistas instrucionais a começarem seus 
projetos de EAD com um conhecimento dos usuários alvos, e reconhecê-los como indivíduos 
cujos pontos de vista podem ser diferentes do seu ponto de vista. Horton (1994) nota que é 
recomendável ao projetista:  
− usar organizadores avançados para criar um contexto apropriado para instrução;  
− selecionar imagens eficazes, usando objetos apropriados, com atributos relevantes, que 

irão convergir a mesma idéia do projetista para o usuário.  
3. A plataforma Moodle para o reforço das disciplinas de Matemática Básica e Cálculo I  

A plataforma Moodle é um “Ambiente Colaborativo de Aprendizagem” cujo conceito 
evoca o lugar onde a aprendizagem ocorre. Segundo Wilson (1996), a idéia de ambiente 
pressupõe a presença de uma série de recursos e de atividades que o aluno realiza, de 
orientação e suporte de orientadores e da interação com outras pessoas. Será utilizado no 
ISECENSA como reforço ao ensino presencial nas disciplinas de Matemática Básica e 
Cálculo I.  

Descreve-se nesta seção as características gerais e específicas de seu desenho 
instrucional, voltados nesse momento para um projeto piloto envolvendo alunos do curso de 
Engenharia de Produção do 10 período de Matemática Básica e 20 período de Cálculo 
Diferencial. 
 
3.1. Desenho instrucional das ferramentas utilizadas no ambiente Moodle para reforço às 
aulas presenciais 

O desenho instrucional do Moodle para o curso desenvolvido tem como princípios 
gerais promover a colaboração, incentivar a interação entre os participantes e provocar a 
reflexão do aluno sobre os conteúdos propostos. A metodologia que viabiliza estes princípios 
é a discussão do conteúdo e de atividades elaboradas postadas pelos alunos/professor-tutor na 
ferramenta fórum de discussão que o ambiente oferece. Entendemos ser esta metodologia 
considerada adequada para inverter a característica de verticalização do processo de entrega 
de informações prontas aos alunos e fazer com que o aluno possa refletir, repensar e criar a 
sua própria aprendizagem de forma contextualizada ao discutir problemas propostos em 
relação à sua realidade referente ao conteúdo dado na sala de aula presencial dentro de 
princípios construtivistas de aprendizagem. 

Perkins (1992) caracteriza alguns elementos que devem compor um ambiente 
colaborativo de aprendizagem. Tomando como referência esses elementos, o Moodle 
caracteriza-se (Tabela 1) por banco de fenômenos que é um banco de conteúdos; o banco de 
informações, um banco de recursos pedagógicos; o utensílio para processamento de símbolos 
que é um diário do aluno e a ferramenta de construção é o espaço para discussão e onde 
haverá a aprendizagem significativa do aluno.  

TABELA 1 - Desenho instrucional do Moodle 
Elementos de um ambiente de aprendizagem Elementos do Moodle 

Banco de fenômenos Banco de disponibilização de conteúdos 
Banco de informações Banco de Recursos pedagógicos 
Utensílio para processamento de símbolos Diário do aluno 
Ferramentas de construção Espaço para discussão 
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O ambiente oferece também ferramentas de avaliação, de comunicação síncrona e 

assíncrona que viabilizam a interação on-line entre alunos-aluno e alunos-tutor, de 
administração e organização. 

Configurado como um ambiente para uso a distância. O Moodle é um ambiente 
Colaborativo de aprendizagem que utiliza a tecnologia Internet e será um local onde os 
professores/tutores conteúdistas poderão disponibilizar materiais, referências, discutir estudos 
de caso, aprender sobre os novos modelos e práticas educacionais, oferecendo aos alunos 
acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e produção de novos 
conhecimentos, permitindo a concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos 
de ações, sendo o reforço ao ensino presencial o foco principal neste projeto. 

Em linhas gerais, o Moodle oferece atividades elaboradas de forma contextualizada e 
exercícios de fixação do conteúdo. A resolução dessas atividades propostas pelo professor-
Tutor terá o apoio de recursos pedagógicos, recursos de comunicação on-line. Todos esses 
elementos se relacionam especificamente a cada módulo em termos do conteúdo e das 
questões pedagógicas envolvidas. 

Como recursos humanos: Professor/Tutor-Conteúdista, Coordenador Pedagógico, 
Monitor, e Técnico de Suporte.  

O professor-tutor ainda poderá contar com a ajuda de monitores de turma, que são 
alunos bolsistas para interagirem no ambiente, estimulando os alunos do curso a 
desenvolverem suas atividades e ajudá-los em suas dúvidas. 

Os recursos pedagógicos permanecerão na plataforma Moodle durante todo o período, 
de forma a permitir que o aluno consulte sempre que sentir necessidade. 

Entre as ferramentas de comunicação o Fórum de Orientação (monitor/professor-
aluno) é uma das mais importantes ferramentas que o ambiente oferece e permanecerá aberto 
24 horas durante todo o período em que o curso estiver sendo oferecido, permitindo que os 
alunos possam postar as dúvidas decorrentes das atividades presenciais, levantarem 
problemas, interagirem com outros alunos e contando com a participação do professor-
orientador e monitor que trabalhará as ações planejadas, enriquecendo com suas pontuações e 
buscando promover a sensação de estarem partilhando uma sala de aula presencial. 

Cada projeto demanda a utilização e/ou desenvolvimento de diferentes características 
no aluno, sendo que exige investigação e raciocínio. É também necessário que o aluno troque 
idéias com colegas, professores-orientadores e monitores a respeito dos aspectos e impressões 
suscitadas. Normalmente, os projetos provocam diferentes reações nos alunos que, em via de 
regra, não estão acostumados a realizar pesquisa. 

Nesse ponto faz-se fundamental a presença do professor-orientador e monitor como 
elemento de ligação entre o aluno e o processo de aprendizagem. É preciso que ambos 
percebam a necessidade da sua intervenção e o faça habilmente de maneira a conduzir o aluno 
às diversas fases do desenvolvimento do projeto sem, no entanto interferir na sua resolução. 

Embora se esteja oferecendo um ambiente à distância, as atividades propostas pelo 
professor-tutor deverão ser entregues de forma presencial ao monitor, pois as digitações de 
símbolos matemáticas no computador não são encontradas no teclado, necessitando de 
editores específicos, que nem sempre são fáceis de serem utilizados e assim desestimularia o 
aluno no curso. Entende-se que a receptividade do aluno pela entrega de forma presencial dos 
exercícios propostos torna-se favorável à resolução dos mesmos. 

Fica a cargo da Coordenadora Pedagógica a supervisão das ações desenvolvidas, bem 
como o processo continuado de pesquisa dos elementos que inicialmente participarão deste 
projeto. Esta tarefa deverá ser estruturada de forma que o processo de avaliação dos 
estudantes seja contínuo, permitindo correções e re-elaborações do processo. 
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Para a participação do aluno no ambiente, o Moodle permite três níveis de 
participação: Administrador, Tutor e Aluno. 

O Administrador tem como funções gerenciar a administração, as configurações do 
sistema criar cursos e inserir os alunos no curso. O Tutor tem como responsabilidade 
gerenciar os cursos, assumindo o papel de professor-facilitador e o Aluno que é um 
participante do curso. 

O gerenciamento da aprendizagem é realizado pelo aluno que administra as atividades 
que irá resolver, os materiais que irá utilizar (livros, softwares), a interação com o professor-
tutor, com outros alunos. Participantes e como e quando irá elaborar a atividade proposta. 

 
 

4. Metodologia 
Este projeto justifica-se buscando colaborar com a instituição como alternativa de 

oportunizar o reforço às aulas presenciais oferecendo recursos pedagógicos e computacionais 
através da plataforma Moodle. 
 

 

 

 

FIGURA 1 – Recursos do Moodle utilizados 
 

Os recursos são inseridos na interface do administrador. Entre os recursos que o 
Moodle oferece, dentro da metodologia a ser desenvolvida no curso optou-se inicialmente 
por: 
− Adicionar Material: textos elaborados a serem discutidos com os alunos; 
− Fazer link a um arquivo ou página: oferecer ao aluno, materiais na WEB como mais um 

material de reforço no desenvolvimento de suas atividades. 
− Inserir um rótulo: pode ser um gráfico, uma figura de maneira que diante do objetivo 

proposto, o aluno possa ter uma visão gráfica do estudo. 
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− O Chat ou Bate-papo: atividade síncrona em que os alunos, os monitores e os professores 
estabelecem uma comunicação por escrito, on-line, com dia e hora previamente 
determinados.Este recurso permite a interação com maior liberdade de expor seus 
pensamentos permitindo a troca de informações. 

− Diário: Local onde o aluno deverá inserir suas anotações.  
− Glossário: Esta ferramenta permite que todos os participantes criem e atualizem uma lista 

com suas definições como um dicionário. 
− O fórum de discussão: será a base para aprendizagem assíncrona, dentro de uma 

abordagem colaborativa, permitindo a interação aluno-aluno e aluno-orientador. Caberá 
aos professores-tutor, além de grandes motivadores de seus alunos, o papel de mediadores 
da aprendizagem, e com habilidade de estimular os alunos a reflexão, a construírem seus 
conhecimentos e buscar suas próprias respostas. 

É interessante como as interações on-line entre participantes dessas comunidades se 
entrelaçam à idéia de colaboração. Para SHERRY (2000), as discussões on-line entre 
estudantes e professores participantes de uma comunidade virtual de aprendizagem 
constituem-se, por sua natureza, em atividades colaborativas Espera-se que os alunos vejam 
nesta proposta uma oportunidade de aprendizagem, através das ferramentas oferecidas de 
forma on-line e avaliações presenciais. Entende-se que uma proposta pedagógica precisa 
estar voltada para quem especificamente estará fazendo de alguma forma uso de suas 
indicações e metodologia. Pensa-se em várias situações nas quais os alunos encontrarão 
dificuldades de acompanhar as aulas presenciais, tais como:  
− aluno individualizado, receoso de não poder acompanhar a evolução do seu conhecimento 

nas aulas presenciais de forma a obter a aprendizagem significativa, o que prejudica o seu 
desempenho nas aulas práticas de ambas as disciplinas ou especialidades.  

− aluno que possua um emprego que trabalhe no regime de escalas, o que causará um 
excesso de faltas as aulas presenciais. No caso do ISECENSA, muitos alunos encontram-
se neste perfil, pois muitos são funcionários da Petrobrás ou de prestadoras de serviço para 
esta empresa, as quais trabalham em regime de escala e embarque. 

− aluno que por motivo de doenças ou de licenças respaldadas pela lei, como por exemplo, 
licença maternidade, o que causará também um número excessivo de faltas as aulas 
presenciais. 

 Estas situações citadas acima já foram vivenciadas na instituição por vários cursos, 
trazendo transtornos para alunos, professores, coordenadores e secretaria. Litwin (1997) 
acrescenta que “com as tecnologias informatizadas, o trabalho adquire uma nova 
conformação: podem se mencionar as mudanças que se produz sobre o emprego, as 
qualificações profissionais, as relações trabalhistas, as condições e o meio ambiente de 
trabalho”. 

Recursos que o projeto piloto para as disciplinas de Matemática e Cálculo I 
disponibilizará: 
− Fazendo uso da plataforma Moodle, o material a ser disponibilizado será elaborado por 

professores de Matemática. 
− Seleção de recursos pedagógicos como textos elaborados, link de sites pesquisados, 

bibliografia de livros didáticos disponíveis na Biblioteca do ISECENSA e softwares 
educacionais a serem oferecidos na plataforma MOODLE de maneira que possam servir 
de apoio teórico e prático para a aprendizagem do aluno. 

− Desenvolvimento de um manual para que o aluno saiba utilizar a plataforma MOODLE. 
Torna-se necessário para que a aprendizagem on-line ocorra de forma eficaz, que seja 
feita uma orientação mais abrangente, incluindo como (i) usar um navegador, (ii) acessar 
o ambiente MOODLE, (iii) usar o ambiente on-line do curso, (iv) salvar e imprimir 
materiais disponibilizados on-line, (v) fazer pesquisas e enviar e-mails; (vi) saber usar um 
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processador de textos; (vii) promover a interação do professor com o aluno e dos alunos 
entre si através de um fórum de discussão; (viii) dar feedback aos alunos; (ix) interação e 
comunicação adequadas, incluindo regras de netiqueta; (x) como obter ajuda quando 
necessário (Palloff e Pratt, 2004). 

− Interações on-line através do professor-tutor e monitor no fórum de discussão 
semanalmente através de pesquisas, exercícios propostos em concomitância com os 
conteúdos da aula presencial de maneira a buscar dar ao aluno o reforço necessário para 
que haja uma aprendizagem significativa para o acompanhamento das aulas presenciais. 

Após a avaliação deste projeto-piloto será avaliado a interação com estas ferramentas e 
a possibilidade da inserção de outras ferramentas caso se perceba a sua necessidade. 

Num processo de EaD pela ausência de horário fixo de estudo é necessário que se 
otimize e gerencie bem o tempo de estudo. Propõe-se um mínimo de três horas semanais de 
utilização do ambiente, para que o aluno consiga melhorar o seu desempenho nas dificuldades 
encontradas no presencial uma vez que o ambiente propõe uma diversidade de enfoques sobre 
as situações atuais relacionadas à disciplina oferecida e áreas afins com questões 
contextualizadas que envolvam o conteúdo dado presencialmente. 

 
 

5. Considerações Finais 

Com este ambiente virtual de aprendizagem, busca-se sanar a dificuldade dos alunos 
na disciplina oferecida pelo projeto piloto. Espera-se que os alunos vejam nesta nova opção 
que a instituição venha a oferecer uma oportunidade de aprendizagem, através de matérias 
pedagógicas desenvolvidas, exercícios propostos e um fórum de discussão. 

Outro resultado esperado é que a partir do início deste projeto piloto implementado e 
aplicado neste semestre, o mesmo possa ser divulgado dentro da instituição de forma a atrair 
mais pesquisadores nesta modalidade de ensino (EaD) com o uso da plataforma Moodle 
através de uma capacitação continuada nos cursos que venham a ser desenvolvidos e 
oferecida à comunidade ou oportunizar a outras disciplinas disponibilizarem materiais para 
seus alunos e por que não dizer, vir a se tornar uma comunidade virtual em outras áreas, 
construída a partir de afinidades de interesses, de conhecimentos e projetos mútuos. 

O ambiente será avaliado, no final de cada módulo, pelos alunos. Com isso, buscando 
sempre a melhoria contínua e a satisfação dos seus usuários. 

Em relação à formação de tutores, um professor de Matemática da Instituição e um 
professor de Informática Básica contribuirão neste projeto piloto buscando apresentar 
resultados positivos de maneira a divulgar a experiência na instituição com vistas à 
implantação de outros cursos e a própria experiência que esses tutores poderão repassar a 
professores que desejarem implantarem cursos à distância, bem como uma orientadora 
pedagógica que será responsável pela discussão pedagógica do uso das ferramentas do 
ambiente. 
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