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Antenados com a educação

Programa criado na UERN visa unir projetos de extensão que
incentivam o uso de tecnologias nas escolas diversos softwares
evido ao grande avanço tecnoló-

D

gico e dos meios de comunicação,
os jovens estão cada vez mais ligados a
uma ‘sociedade digital’, e a tecnologia
não tem mais como ser ignorada, sobretudo quando o objetivo é chamar a
atenção de crianças e adolescentes. De
acordo com a pesquisa TIC Educação
2016, feita pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da
Comunicação (CETIC), chegou a 92%
o número de escolas urbanas brasileiras que possuem rede Wi-Fi. Porém,
o levantamento também mostrou que
o uso da rede sem fio ainda é restrito
para a coordenação em 61% das escolas, quando é papel fundamental dessas instituições preparar o aluno para o
mundo moderno - ditado pelo uso mas-

sivo da tecnologia. Em vez de impedir
a utilização, é importante que o espaço
escolar estimule e eduque para o uso
adequado dos recursos tecnológicos.
A Faculdade de Ciências Exatas e
Naturais-FANAT da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte-UERN
- especificamente o Departamento de
Informática - realiza diversos projetos
de extensão que abordam e fomentam
o uso de tecnologia no ambiente escolar. No semestre letivo 2018.1, esses
projetos de extensão foram agregados
em um Programa de Apoio ao uso de
Novas Tecnologias Educacionais na
Aprendizagem (ANTENA), com a coordenação do prof. Sebastião Emidio.
“Nós também criamos um grupo de

pesquisa em tecnologias educacionais.
A ideia foi agregar essas ações do grupo de pesquisa às que acontecem no
PET de Ciências da Computação e as
dos projetos de extensão, e assim realizar ações mais integradas, em uma
escola só, ao invés de fazer tudo separado”, conta o coordenador.
Os professores vinculados ao AN
TENA relatam descaso por parte da
maioria das escolas. Segundo eles,
quando existe verba os computadores
são comprados, mas raramente utilizados, pois ainda é pequeno o conhecimento que os administradores
e professores têm da importância do
uso da tecnologia como aliada na educação. “Para a área educacional existem

que podem ajudar e contribuir no ensino. Jogos em
que o aluno pode utilizar para aprender matemática, história. Há também
jogos completos para alfabetização.
Hoje, com o Google Maps, ao invés
de ter um mapa no papel, você tem
um mapa online em que pode aproximar, pode ver a sua cidade, a sua rua,
seu bairro... Esses são só alguns exemplos. Hoje em dia, se você procurar objetos educacionais você acha para praticamente todas as séries, disciplinas
e conteúdos”, relata o coordenador
Sebastião. Adotando os recursos tecnológicos na educação escolar, o professor readapta as dificuldades de
aprendizado com jogos interativos e de
fácil entendimento.
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Projetos de extensão
Atualmente o programa atua na Escola Estadual José de
Freitas Nobre, em uma ação contínua, sendo a mesma beneficiada por todos os projetos que compõem o ANTENA. São
eles:

º Capacitação de professores da rede púlica
de ensino através do ensino a distância
A Educação a Distância (EaD) é uma ferramenta muito
poderosa para a democratização da educação, e o projeto coordenado pelo prof. Heitor Liberalino tem como base levar a
EaD para as escolas públicas da região, preparando os servidores da escola para atuar nessa modalidade de ensino.
A Escola Estadual José de Freitas Nobre, beneficiada
pelo projeto, vai ganhar: a capacitação do professor nessa nova
modalidade; vai ter um melhor aproveitamento do seu maquinário - tanto de hardware como software - e da sua estrutura
de internet; além de facilitar o ensino para aqueles alunos que
não têm a possibilidade de chegar à sala de aula naquele determinado dia ou naquele determinado período; e, também, dará
suporte aos que foram a aula, servindo como reforço de algo
que foi visto presencialmente.
As capacitações ainda serão realizadas na própria escola
- inicialmente está sendo feita a adequação das salas. Além do
treinamento dos professores, será feita em primeira mão uma
avaliação do maquinário que existe nas escolas e realizado a
manutenção e adequação para implantação da plataforma de
ensino a distância. Nesse primeiro momento, será vinculado
na plataforma de EaD vídeos do YouTube e páginas da Internet, para que através desses artifícios complementares o aluno
aprenda melhor.
Os alunos participantes do projeto também estão se
capacitando para poder ministrar os cursos de Moodle, que é
a plataforma de EaD que será utilizada. “Nosso propósito é de
levar essa ideia de que o ensino a distância não é algo negativo,
pelo contrário, é algo bastante positivo e muito complementar. É preciso olhá-lo com bons olhos e saber trabalhar - não
adianta colocar o ensino a distância como única ferramenta. O
projeto propõe o contato com computador e com o celular, mas
essa proposta vem aliada com a compreensão de que o celular
e o computador não são só entretenimento, não são só redes
sociais, eles são, também, ferramentas de estudo. É uma forma
de mostrar para os jovens de hoje em dia que a tecnologia não
é só para diversão, mas é também uma forte ferramenta de trabalho”, diz Philipe Cavalcanti, bolsista do projeto e aluno do
5º período de Ciências da Computação.

Registro para quntificar e analisar o estado do maquinário do Freitas Nobre

PLATAFORMA MOODLE
Também chamada de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a solução vem se
tornando cada vez mais presente – em especial, na educação a distância. O Moodle é um
modelo em software livre, utilizado como ferramenta de apoio ao ensino e à aprendizagem.
Disponível em vários idiomas, o ambiente digital pode ser configurado para rodar em qualquer máquina e funciona praticamente como uma sala de aula online, contendo todas as
informações relativas à disciplina e à opção de inclusão de materiais e vídeos didáticos para
download. Quaisquer recados que precisem ser dados aos estudantes podem ser passados
com facilidade, e o sistema também consegue enviar e-mails com lembretes sobre apresentação de trabalhos e realização de provas.
Fonte: www.moodlelivre.com.br
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º Capacitação pedagógi- ências da computação tem
ca: ferramentas Google na muitas áreas de atuação, e
uma delas é a possibilidade
educação
Coordenado pelo prof. Rommel Wladimir de Lima, o projeto de
Capacitação Pedagógica teve como
fase inicial um levantamento de artigos
sobre como utilizar as ferramentas do
Google em sala de aula, para a produção de um e-book que servirá de base
para capacitação dos professores no
uso das Ferramentas Google na Educação. “Esperamos que na virada do semestre possamos começar a capacitar
os professores, mas atualmente, estamos terminando o livro”, diz o coordenador.
A realização dos cursos de capacitação oferecido aos professores - e
a quantidade de turmas - irá depender
da procura. Os laboratórios disponibilizados pela UERN - o laboratório
de ensino de computação e o laboratório de programação de computadores - têm uma quantidade limitada, e
a ideia é fazer um trabalho prático. Na
capacitação será mostrado um pouco
das ferramentas, depois será exposto o
e-book e, por último, haverá uma oficina onde os professores - entre eles
- irão refletir de que modo essas ferramentas podem ser usadas nas disciplinas ministradas em sala de aula. Esses
cursos serão lecionados pelo bolsista
Luis Moura e pelos alunos do PET de
Ciências da Computação. “O uso das
ferramentas tem o propósito de levar
o professor para o cotidiano do aluno. Normalmente o aluno já usa essas
ferramentas: já usa o Gmail, o Google
Drive. Então, o intuito é que o professor venha a entrosar-se com os alunos
no uso desses recursos e que possa usar
esse entrosamento para entrar em seu
universo e trazer motivação para a sala
de aula”, diz o coordenador.
O projeto irá virar o Trabalho
de Conclusão de Curso do bolsista
Luiz Moura, tendo em vista que as ci-

de trabalhar com tecnologias
educacionais. Luiz irá fazer
o levantamento do que existe
por aí de tecnologias - em especial o Google - que podem
vir a contribuir no processo
de ensino-aprendizagem.

º Fomentando a participação em olimpíadas escolares de
conhecimento
em
tecnologia
As Olimpíadas de Conhecimento são competições
que visam despertar nos indivíduos o interesse por uma
área de estudo através de
provas e gincanas. Na área
de computação e tecnologia
existem a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) e a Olimpíada Brasileira de Robótica
(OBR), e este projeto tem como objetivo divulgar
essas olimpíadas em escolas de ensino fundamental e médio em Mossoró e estimular os alunos a
participarem, seja em provas individuais ou de
equipe - tanto nas modalidades teóricas quanto
nas modalidades práticas.
Inicialmente, o PET já realizava um trabalho de incentivar as escolas a participar da OBI,
e durante o doutorado o prof. Sebastião Emídio
- que também é coordenador desse projeto - teve
a experiência de participar da OBR e de sua organização, tornando-se um dos representantes estaduais dessa olimpíada e inserindo-a no projeto.
O objetivo inicial do projeto é aumentar
a participação nas modalidades teóricas, que têm
um público bem menor do que a prática. “No
estado a gente tem uma participação muito boa
na prática, mas na teórica deixa a desejar. Outro
objetivo é aumentar a participação das equipes
mossoroenses e do interior do estado, porque a
grande maioria das equipes são de Natal”, conta
o prof. Sebastião. Muitas instituições não têm o
conhecimento acerca dessas olimpíadas; além de
divulgar, o projeto realiza a capacitação e auxi-

Apresentação do projeto no Partage Shopping Mossoró

Semana de ciência, tecnologia e inovação no Escola Estadual Professor Eliseu Viana

lia para que as escolas participem desses eventos. Atualmente, o projeto tem uma parceria - já antiga - com o Colégio Mater Christi e está
dando início ao processo de divulgação na Escola Estadual Freitas
Nobre.
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º Computação nas escolas
O projeto de computação nas escolas
surgiu da evolução de um outro projeto, que tinha como intuito a divulgação
do curso de Ciências da Computação
nas escolas de Mossoró - para que os
alunos conhecessem sobre o curso e o
considerassem uma opção de carreira.
Com a coordenação da profª. Alexsandra Ferreira o projeto teve uma evolução, além dessa divulgação passou a
idealizar a aplicação de cursos para o
desenvolvimento do raciocínio lógico
e computacional dos alunos e cursos
sobre ferramentas computacionais que
colaborem para o bom uso das novas
tecnologias, oferecido a professores e
funcionários, em escolas da rede estadual de ensino na cidade de Mossoró.
O projeto nesse formato está em
fase inicial de planejamento dos cursos, a priori podem ser ministrados
tanto na UERN quanto nas escolas que
tiverem laboratórios, disponibilidade
e público-alvo para tal. Os cursos apli-

cados teriam como base as necessidades dessas escolas. “A área de computação é um requisito mínimo para
que se possa evoluir, independente da
necessidade da escola, do estudante
ou do professor. É uma proposta que
tem muito a agregar já que nas escolas de ensino básico e médio não existe
uma preparação específica para a área
de computação. Serão cursos tanto de
questões básicas, como curso de aplicativos, programação etc, que serviriam de base para quem tem interesse
em seguir a área tecnológica”, conta a coordenadora do projeto.

nardo Bandeira em sala de aula, durante a disciplina de Computadores
e Sociedade. Inicialmente, o aluno
deu início ao projeto através do PET
de Ciências da Computação, mas devido ao potencial do projeto, a profª.
coordenadora sugeriu que o mesmo
fosse institucionalizado através da
Pró-Reitoria de Extensão, tornando-se, assim, um projeto de extensão.
O objetivo é o reaproveitamento do
lixo tecnológico, porém, o RELTEC,
tem várias ações: desde a conscienti-

zação a respeito do que é o lixo eletrônico/tecnológico até a importância do
descarte correto. Devido a ter metais
pesados e outros elementos prejudiciais
à natureza, é importante que esse lixo
seja descartado em empresas que reciclam materiais tecnológicos - que tiram
os agentes nocivos. “O projeto também
tem ação de coleta em que os materiais
eletrônicos que as pessoas têm em
casa são entregues para que seja feito
o descarte desse material de maneira correta”, conta a profª. Alexsandra.

º Reaproveitamento do lixo tecnologico
O projeto RELTEC,
também coordenado pela
profª. Alexsandra Ferreira, surgiu em 2015. Ele foi
proposto pelo aluno Leo-

Disseminação do projeto, no centro de Mossoró

Equipe Reltec, em conjunto com membros do PET (2016)

Material coletado pela equipe Reltec
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Ensino, pesquisa e extensão
Hoje em dia é praticamente
indispensável a presença da tecnologia na vida em sociedade, e o programa ANTENA tem em mente que a
grande maioria da população faz uso
desse recurso de maneira superficial.
Os alunos da UERN, que já costumam usar computadores para aprender, poderão disseminar essa prática
através do programa. “A gente pega
essa ideia que o professor teve - o
projeto em si - e vamos em busca de
entender quais são as dificuldades da
escola, dos professores e alunos, e de
que maneira podemos trabalhar isso.
É uma mudança no nosso paradigma, porque estamos acostumados a
mexer com computador, informática,
tudo isso para gente é fácil, mas precisamos pegar o fato de que as pessoas não sabem, não conhecem e não
entendem. Nosso protagonismo entra
no nosso papel de aprender melhores
maneiras de usar a tecnologia na educação e de repassar esse conhecimento para essas pessoas”, conta o aluno
Philipe.
Os funcionários das escolas
são tidos como “clientes” e os bolsistas/voluntários do programa são os
responsáveis por auxiliar essas pessoas nas diversas aplicações propostas.
Além disso, também, há o aprendizado que eles adquirem sobre novas plataformas: “tem muita aplicação que a
gente não conhece, pois não aprendemos em sala de aula - porque não dá
tempo. E daí é preciso pegar de fora,
surgindo assim um processo de pesquisa”, diz Philipe.
O curso de Ciências da Computação, que é visto por muitos como
uma área técnica, tem tido um olhar
diferente na UERN; os alunos estão
tendo acesso a uma formação mais
humanística e mais voltada para

Apresentação do projeto no Partage Shopping Mossoró

a sociedade. Uma dessas linhas é a te sabe dos baixos índices da Educação
do empreendedorismo, que ajudará no nosso país, principalmente no cona perceber o que a sociedade precisa, texto municipal e estadual, e queremos

“Os alunos estão tendo acesso a
uma formação mais humanística
e mais voltada para a sociedade”
estimulando a fazer projetos que sejam
adaptados para essa necessidade.
“Do mesmo jeito funciona nossa perspectiva na linha educacional. A gen-

que através da tecnologia os alunos
possam implementar melhores ferramentas para educação”, relata o prof.
Rommel.
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