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DEPEA - Desenvolvimento Estratégico do Projeto em Engenharia e Arquitetura
Departamento de Construção Civil, Faculdade de Engenharia

O Curso de Pós-graduação Semi-Presencial DEPEA - Desenvolvimento Estratégico do Projeto em 
Engenharia e Arquitetura foi uma iniciativa que visou a implementação de um modelo de 
ensino/aprendizagem semi-presencial de pós-graduação na UFJF. Pioneiro na sua época (2000-
2003), a escolha foi pelo desenvolvimento ad-hoc de um sistema computacional, segundo uma 
filosofia de aprendizagem colaborativa, que enfatizou em princípios de cooperação e socialização do 
processo de aprendizagem. Diferente das plataformas da época, baseadas principalmente no uso de 
fórum de discussão e quiz, o ambiente desenvolvido agregou ideias e conceitos revolucionários à 
época. Dentre esse, encontra-se o Caderno Colaborativo, uma espécie de ambiente para a execução 
de atividades que estimulava a colaboração mediante o compartilhamento dos resultados dos 
trabalhos individuais. Outro aspecto de grande relevância foi o sistema de auto-avaliação e as 
chamadas discussões estruturadas, ambas as quais incorporaram as ideias vigentes à época sobre 
como impulsionar a conduta participativa, eliminando os típicos ruídos da comunicação digital.
A experiência mostrou que, embora existam muitos sistemas computacionais e ambientes de 
aprendizagem colaborativos, o que realmente conta para impulsionar e desenvolver a atitude 
colaborativa nos alunos desse tipo de cursos, é a modelagem das interações colaborativas dentro do 
ambiente. Atualmente muitos sistemas que adotam certos modelos de colaboração parecem ficar 
restritas a ações padrões que já dão sinais de esgotamento. O DEPEA, embora não foi continuado 
como curso e a sua plataforma se encontra desativada, revela aspectos de modelagem de sistemas 
computacionais para o ensino/aprendizagem colaborativo que podem ser úteis para a reflexão neste 
campo

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa, DEPEA, Ambientes Virtuais.

FrameNet Brasil 
Programa de Pós-Graduação em Linguística, Faculdade de Letras

A FrameNet Brasil é um Laboratório de Linguística Computacional que abriga projetos de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico voltados para a aplicação da Semântica de Frames (Fillmore, 1982) e da 
Gramática das Construções (Kay & Fillmore, 1999) à Compreensão de Língua Natural. Congrega um 
grupo de pesquisa com mais de 20 membros e com parcerias internacionais consolidadas com a 
Berkeley FrameNet, sediada no International Computer Science Institute, em Berkeley, Califórnia, e 
com a Swedish FrameNet, sediada na Göteborgs Universitet, em Gothenburgo, Suécia. Atualmente, 
três grandes projetos são desenvolvidos na FrameNet Brasil:
1. m.knob (Multilingual Knowledge Base): assistente pessoal virtual para turistas, que conta com um 
chatbot e um tradutor de sentenças semanticamente referenciado;
2. CARMA (Constructional Analyzer using Relations among Multiple AVMs): analisador semântico de 
sentenças para o português do Brasil;
3. Gêneros, Tipologias Textuais e Análise Linguística: base de textos anotados sintática e 
semanticamente que possa ser utilizada por professores na preparação e materiais didáticos que 
explorem a relação entre análise linguística e gêneros textuais. 

Palavras-chave: Semântica de Frames, Semântica Computacional, Compreensão de Língua Natural.
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Grupo de Estudos do Lúdico Digital - Ciberludens e Laboratório Interdisciplinar de 
Linguagens - LiLi
Departamento de Artes e Design, Instituto de Artes e Design 

Os videogames são importantes para as indústrias criativas contemporâneas, tanto em termos de 
faturamento quanto em sua influência sociocultural, inspirando criações artísticas e de design em todo 
o mundo. A partir deste contexto, o Grupo de Estudos do Lúdico Digital - Ciberludens e o Laboratório 
Interdisciplinar de Linguagens – LiLi são responsáveis pelo desenvolvimento de estudos sobre a 
ontologia e a epistemologia das atividades lúdicas, especialmente as desenvolvidas para plataformas 
digitais, refletindo sobre a necessidade de organizar os objetos e modos de trabalho no estudo de 
jogos, a partir do estudo das teorias que embasam o campo, das regras e formas interativas, e das 
questões imagéticas e socioculturais que compõem os games. Nossos trabalhos são desenvolvidos a 
partir de pesquisas teóricas em mecânicas de jogo (gameplay) e de pesquisas aplicadas na área de 
concept art (criação visual de jogos), buscando integrar, de forma interdisciplinar, os conteúdos das 
diversas áreas das indústrias criativas que compõem os campos de formação do corpo discente do 
Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora (IAD/UFJF).

Palavras-chave: Atividades Lúdicas; Games; Interação.

Grupo de Estudo em Mídias
Licenciatura em Computação/ICE

O presente trabalho tem como objetivo principal relatar algumas experiências sobre a formação 
continuada de professores no município de Juiz de Fora (MG), ministrada através do Núcleo 
Tecnológico Municipal (NTM/JF), da Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora. O NTM/JF 
foi criado com o objetivo de socializar os recursos tecnológicos e digitais nas escolas públicas 
municipais, de modo a possibilitar a inclusão digital. Para tanto, desenvolve ações utilizando 
conteúdos educacionais multimídia e digitais de modo a diversificar as práticas pedagógicas com a 
incorporação da tecnologia ao processo de ensino e aprendizagem, a partir da incorporação das 
tecnologias ao ensino. Atualmente, oferece cursos de capacitação na modalidade presencial e online, 
através do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. As práticas formativas são planejadas tendo 
como ferramentas softwares livres, principalmente os aplicativos educacionais e de produtividade do 
Linux Educacional, e ainda diferentes tipos de mídias. O ponto central deste relato é apresentar a 
relação entre a formação docente e a sua prática no cotidiano dos professores da Rede Municipal de 
Juiz de Fora (MG), em que as tecnologias da informação e comunicação (TIC) fazem parte do universo 
educacional no que se refere à sala de Informática. Neste ambiente, busca-se desenvolver novas 
práticas de ensino, subsidiadas pelas tecnologias, focando o uso para o desenvolvimento da 
aprendizagem. A partir das observações e relatos de professores, contata-se que a incorporação de 
novos recursos modifica a relação professor/aluno, professor/escola, com relação às práticas do 
ensino tradicional. Dessa maneira, considera-se a área das tecnologias voltadas para a formação e o 
desenvolvimento de novas competências e habilidades, como aliadas no processo de ensino/ 
aprendizagem, principalmente no que tange à ampliação da prática pedagógica.

Palavras-chave: Formação docente, Tecnologia Educacional, Inclusão Digital.
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Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - GRUPAR 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação 

No contexto hodierno, não mais se divide modalidades – online ou presencial -, mas integram-se 
espaços, ideias e possibilidades. As tecnologias e mídias digitais e em rede são incorporadas aos 
sujeitos - como a Internet das Coisas (LEMOS, 2012) - e suas ações reverberam seus usos, em acordo 
com suas necessidades e emergências. Ganha-se mais autonomia, potencializam-se as relações e 
interatividades, rompem-se com muros, salas e quaisquer limites que possam se impor no a para os 
processos de aprendizagem. O mundo - seus aparatos e tecnologias - é a sala de aula e os cidadãos os 
interlocutores, estejam onde estiverem. Imersos e como produtores de uma Cultura Digital, o GRUPAR 
- Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede -, vem realizando pesquisas e estudos convergentes às 
ideias contemporâneas e compreendendo que as tecnologias disruptivas sinalizam que as únicas 
certezas que podemos ter são a) não há certeza alguma e b) nada é definitivo. Sabemos que tais 
dispositivos e tecnologias são também compreendidas como inovadoras, pois rompem com as já 
existentes. Ideias disruptivas podem gerar práticas na mesma direção. Esse mote, e as pesquisas 
realizadas há pelo menos 17 anos, me levou e criar, junto com o GRUPAR, o POMAR: Percursos 
Online Múltiplos Abertos e Rizomáticos. A proposta destes Percursos Abertos rompe com as 
premissas anteriores, como MOOC, e inova os processos formativos e de circulação do conhecimento, 
transformando as ideias na educação, até então cristalizadas. O POMAR foi forjado em meio às ideias 
de Educação Aberta, de Recursos Educacionais Abertos, de Aprendizagem Experiencial, de Mediação 
Partilhada, de Redes Rizomáticas e de Braconagem (este último a partir de CERTEAU, apud HAREL, 
2005). Estes percursos online compreendem modos distintos dos convencionais cursos formais, pois 
propõem outras formas de aprendizagem: não diretivas, colaborativas de fato, autônomas, ubíquas, 
em redes etc. Falamos de percursos e não de cursos, e por isso a ideia de disrupção. Os Percursos 
Formativos aqui propostos (POMAR) são ambientes abertos, de acesso, produção e socialização de 
informações e conhecimento. São Percursos porque os interessados criam seus próprios e singulares 
trajetos. Pelas potencialidades dos ambientes Online tudo e todos estão “em conexão”, e podem-
devem cocriar redes. Tais relações interativas são Múltiplas, no sentido da multiplicidade deleuziana, 
que possibilita níveis de intensidade e de aprofundamento das temáticas/conteúdos abordados 
para/por/com qualquer pessoa que tenha interesse nos temas produzidos, bem como na cocriação de 
outras temáticas interligadas. Além disso, a multiplicidade também se materializa por meio das 
práticas de mediação partilhada (BRUNO, 2007, 2016), como ações colaborativas de mediação em 
que todos os participantes, podem/devem se assim desejarem, assumir a mediação. São as 
emergências que promovem tais movimentos e práticas, pois não há uma liderança específica, todos 
os participantes são mediadores. Por fim, são Abertos e Rizomáticos por sua convergência com os 
pressupostos da Educação Aberta e dos REA, pois os POMAR não possuem começo, meio ou fim, já 
que cada um pode acessar o que quiser e como quiser. Tal como os rizomas, os POMAR não são 
estruturados, não são fixos e se retroalimentando da própria rede.

Palavras-chave: POMAR, Tecnologias Disruptivas, Cultura Digital.
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Grupo de Pesquisa nas Interfaces entre Arte e Tecnociência - GIAT 
Bacharelado em Artes Visuais, Instituto de Artes e Design 

O presente trabalho propõe a apresentação de trechos das narrativas de uma trilogia de filmes 
chamada Micelles: Membranas Digitais, concebida pela artista e professora do IAD-UFJF, Adriana 
Gomes de Oliveira. A trilogia trata da ideia de que tudo em nossa realidade está interligado e se 
espelha, nos mais diversos níveis de descrição, do mais micro ao mais macro. Pode-se explicar tais 
espelhamentos pela teoria dos fractais, pela física quântica, pelas ciências da complexidade, pela 
semiótica, pela poesia, pela teoria as cores; existem muitas maneiras de falar sobre o assunto, pois as 
teorias se complementam. O que se observa é que perceber este modo operacional é revelar uma 
sintaxe, no nosso nível de descrição, que desvela padrões emergentes de cores, de formas, de linhas. 
O mecanismo é o das analogias. Analogias são comparações que operam como metáforas, 
metonímias e metalinguagens. Essas comparações possibilitam verdadeiras viagens no espaço-
tempo, através de nossas memórias, que são sinestésicas, ligando as instâncias real e atual, como 
falava Pierre Lévy. Esses padrões emergentes mostram que atuamos em redes. Grupos de pessoas 
aparecem coordenados aos nossos pensamentos nos dando respostas a perguntas nem antes 
mesmo formuladas. Insigths, na linguagem artística; verdadeiras abduções, para a semiótica 
peirceana. Estas redes ligam as instâncias dentro-fora, real-atual, biológico-tecnológico; co-evoluindo 
através de nossos hábitos e quebras de hábitos.Pensar por analogias nos treina a associarmos e 
visualizarmos, simulando imagens em diferentes espaços-tempo. A apresentação aqui preparada se 
dará por fragmentos imagéticos-sonoros-verbais. Verdadeiros portais poéticos desenvolvidos por 
integrantes do Grupo GIAT – Grupo de Pesquisa nas Interfaces entre Arte e Tecnociência, coordenado 
por Adriana Gomes.

Palavras-chave: Tecido-biotecnológico, Semiose-coevolução, Real-atual.

Grupo de Pesquisa Histórias Interativas
Licenciatura em Artes Visuais, Instituto de Artes e Design

Sabores Mitológicos (http://historias.interativas.nom.br/saboresmitologicos/) é um conjunto de 
ludonarrativas do tipo aventura solo, role-playing game (RPG) e tabuleiro com foco na educação 
ambiental, disparadoras de uma série de atividades envolvendo os estudantes e/em suas 
comunidades tendo como eixo a problemática da água. Ludonarrativas são dinâmicas em que uma 
narrativa é construída em situação de jogo; jogos cujas regras proporcionam contar ou construir uma 
narrat iva;  narrat ivas construídas ou contadas por meio das regras de um jogo 
(http://historias.interativas.nom.br/incorporaisrpg/). O material foi produzido em conjunto pelos Grupo 
de Pesquisa Histórias Interativas (IAD), Grupo de Pesquisa e Educação Ambiental – GEA (FACED), 
Núcleo de Educação em Ciência, Matemática e Tecnologia – NEC (FACED) e Departamento de 
Química da UFJF, com apoio da CAPES e Agência Nacional de Águas (ANA). As ludonarrativas 
encontram-se veiculadas em plataforma digital Wordpress, continuamente aberta à publicação da 
produção dos participantes, e tem sido utilizadas na disciplina Análise e Produção de Jogos Narrativos 
para Educação (http://historias.interativas.nom.br/aulas/licenciaturas/analise-e-producao-de-jogos-
narrativos/), da Licenciatura em Artes Visuais do IAD, aberta para todos os cursos da UFJF, bem como 
por docentes do Ensino Básico, via PIBID e atividades supervisionadas de prática docente.

Palavras-chave: Ludonarrativa, Educação, Meio Ambiente.
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Grupo de Pesquisa Redes, Ambientes Imersivos e Linguagens - Gpral
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Faculdade de Comunicação

O Observatório da Qualidade no Audiovisual (www.observatoriodoaudiovisual.com.br) é um espaço 
de diálogo e discussão sobre a produção audiovisual contemporânea veiculada na televisão e em 
outras plataformas de convergência. Tem como foco o desenvolvimento de projetos que visam a 
curadoria de conteúdos audiovisuais de qualidade. Procuramos refletir, referenciar e construir um 
repertório de boas práticas no meio audiovisual, que discuta aspectos da qualidade fomentadores do 
debate sobre a importância do papel desempenhado per esses meios na vida cotidiana, bem como a 
promoção de uma literacia midiática decorrente da relevância das mídias na intermediação das 
relações na sociedade contemporânea. O projeto Competências midiáticas em cenários brasileiros e 
euroamericanos estuda os níveis de competências midiáticas de três públicos distintos, a saber, 
alunos do Ensino médio, de Comunicação e Jornalismo e profissionais de comunicação Os resultados 
serão comparados com outros projetos que estão sendo desenvolvidos pela Rede Alfamed (Rede 
interuniversitária euroamericana de competências midiáticas para a cidadania), na UEPG, UFSC, 
UFTM, e UNISO, bem como com o projeto coordenado pela Universidade de Huelva da Espanha que 
envolve 9 países latino-americanos e europeus.
O tema da qualidade na televisão vem sendo debatido desde os anos 1980 por acadêmicos e críticos e 
vem sendo incorporado na legislação da mídia de diversos países, principalmente europeus. É um 
conceito controverso, porém defendemos que pode ser articulado metodologicamente, a fim de 
contribuir com a reflexão sobre a análise de produções audiovisuais.
As questões centrais que se colocam neste projeto são, por um lado, até que ponto podemos entender 
estas novas formas de expressão como propostas estéticas de qualidade, principalmente na sua 
relação com um público ávido para interagir nas redes sociais. E, por outro lado, quais são as 
diferentes formas de interação do espectador/interagente, tanto em termos interventivos quanto 
colaborativos. Investigaremos os modos de interação do público a partir do estímulo oferecido pelas 
propostas ficcionais, uma vez que percebemos diversas camadas imersivas que incitam o 
engajamento ao mesmo tempo em que o público já tem um conhecimento prévio sobre as formas de se 
interagir com a narrativa ficcional televisiva e, mais recentemente, com as narrativas criadas para 
diferentes plataformas.
Neste enfoque, a pesquisa Fãs de Liberdade, Liberdade: curadoria e remixagem na social TV, 
realizada no Obitel Brasil, tem o objetivo de analisar a atuação dos perfis fictícios, do Twitter, criados 
pelos fãs da telenovela Liberdade, Liberdade (2016). Exibida em 2016 na Rede Globo. Refletimos 
sobre o fenômeno da social TV e as dimensões da competência midiática que estão em operação no 
papel desempenhado por estes perfis criados pelos telespectadores interagentes ávidos no 
microblogging.
No que diz respeito ao humor na televisão brasileira, encontramos uma lacuna no estudo sobre os 
programas humorísticos na perspectiva das discussões sobre a qualidade. Nossa proposta é pensar o 
humor de qualidade como aquele que provoca o riso ambíguo que antecede uma reflexão gerada por 
uma quebra de expectativa, relacionado a uma produção de sentido que estimula o pluralismo e a 
diversidade cultural.

Palavras-chave: Qualidade no audiovisual, Literacia Midiática, Observatório da Qualidade.
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Laboratório de Estudos das Linguagens e Expressões da Arquitetura, Urbanismo e 
Design - LEAUD

Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), sobretudo as digitais, já não podem mais 
ser vistas como ficção científica ou uma simulação para um futuro distante. Chega a ser um truísmo 
afirmar que nunca se produziu e se distribui tanta informação (CASTELLS, 2003, p. 7). É nesse 
contexto que se pode falar da manifestação de uma cultura contemporânea fundamentada em uma 
inteligência coletiva (LÉVY, 2000a; 2000b), de uma cultura da rede (CASTELLS, 2003; 2006), de uma 
cultura digital, também conhecida como cibercultura (LÉVY, 2005), a qual abarca todos os campos do 
conhecimento, inclusive a Arquitetura, o Urbanismo, as Artes e o Design, ampliando os seus 
vocabulários. 
Então, este artigo objetiva apresentar o percurso de uma pesquisa que resultou na publicação de um 
livro que apresenta 101 conceitos de arquitetura e urbanismo na era digital, a partir da abordagem 
realizada por 44 pesquisadores brasileiros e portugueses. Parte-se da premissa de que aos 
dicionários arquitetônicos, coadunam-se novos vocábulos, inventam-se palavras, criam-se definições 
e ampliam-se conceituações. Afinal, não se pode negar que a introdução dos computadores no 
universo projetual demandou o uso de uma série de novas palavras. 
Metodologicamente, o processo de escolha dos termos se deu a partir de um brainstorm das palavras-
chave que têm sido elencadas nos trabalhos do Grupo de Pesquisa. Em seguida, foram levantadas as 
temáticas frequentemente exploradas nos artigos apresentados nas últimas cinco edições do SIGraDi. 
Buscou-se contemplar um amplo escopo de conceituações, as quais têm encontrado lugar, nos dias 
de hoje, na prática acadêmica e profissional de arquitetos e urbanistas, ampliando o campo linguístico 
dessa área. Ao final, foram convidados 44 pesquisadores, os quais tiveram o desafio de conceituar tais 
vocábulos.
O que se obteve, como resultado e produto da pesquisa, com a dedicação e empenho de todos os 
autores colaboradores, foi um livro repleto de textos que não trazem definições estanques, mas 
conceituações possíveis, cujas abordagens variam segundo as convicções de cada autor, bem como 
do repertório teórico ao qual se filia. De certa forma, o livro evidencia as colaborações e parcerias 
realizadas entre Brasil e Portugal e apresenta algumas das discussões travadas dentro do recorte 
espacial Ibero-americado, além de revelar parte do universo de palavras e conceituações que têm 
circulado e sido incorporadas à língua portuguesa.
Espera, com este artigo, contribuir para a difusão dos conceitos mapeados, incorporados e 
compartilhados na era da cultura digital, no âmbito da arquitetura e do urbanismo, uma vez que se 
reconhece que o domínio de tais palavras, conceitos e definições se faz necessário para interpretação, 
crítica e produção projetual verdadeiramente contemporâneas (SYKES, 2013). 

Palavras-chave: Vocabulário arquitetônico. Era digital. Projeto interativo.
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Laboratório de Pesquisa e Inovação em Computação - LApIC 
Departamento de Ciência da Computação, Instituto de Ciências Exatas

O LApIC/UFJF desenvolve pesquisas na área de multimídia, tecnologias para educação a distância, 
Tv Digital Interativa e IPTV. Pertence ao Departamento de Ciência da Computação e suas ações estão 
vinculadas aos programas de pós-graduação em Ciência da Computação e Educação Matemática. 

Palavras-chave: Multimídia, Educação a Distância, IPTV.

NETEC
Departamento de Construção Civil, Faculdade de Engenharia

O desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC) nas últimas 
décadas teve um impacto amplo e significativo na vida das pessoas. O comércio e a indústria 
encontraram neste cenário um espaço estratégico para a reinvenção dos seus processos de negócio. 
Por sua parte, muitos governos têm aproveitado também o potencial das novas TDIC para a 
democratização do acesso à informação e serviços gerais para a cidadania. Desde sempre a 
educação tem sido a coluna mestra para o desenvolvimento dos países e a consequente melhoria da 
vida das pessoas através de melhores serviços e oportunidades de renda. Na esteira das recentes 
crises econômicas que têm afetado o mundo, percebe-se com mais clareza o papel da educação como 
a mola propulsora do desenvolvimento. No entanto, as mudanças no mercado de trabalho num 
contexto de economia do conhecimento têm mostrado as limitações dos sistemas tradicionais de 
formação de profissionais, e evidenciado a necessidade da reciclagem deles para se adaptar a um 
mundo em constante evolução. O tema não é simples, pois não se trata apenas da destinação de mais 
recursos para a educação, os quais sabidamente são cada vez mais escassos em função das crises 
econômicas recorrentes. Neste cenário, a educação se vê perante muitos desafios, os quais exigem 
pensar não apenas na ótica do investimento, mas na forma como esses investimentos devem ser 
canalizados para ampliar os benefícios da educação. Os REA – Recursos Educacionais Abertos – 
constituem um movimento pela democratização da educação a partir da sua sinergia com as novas 
TDIC. Os REA podem incluir desde cursos completos ou partes, módulos, livros didáticos, artigos, 
vídeos, software e qualquer outro elemento que possa alavancar o acesso ao conhecimento, 
possibilitando uma Educação Aberta e de qualidade. Embora não exista um consenso em torno do 
significado da expressão “Práticas Educativas Abertas” (PEA), elas constituem uma sequência natural 
do movimento dos REA para arquiteturas de aprendizagem aberta, o que implica numa mudança 
significativa nas culturas educacionais. As PEA podem ser aplicadas a cenários educacionais tanto 
formais como não formais e sua adequada compreensão levará a melhorias significativas na 
qualidade da experiência educacional. Os conceitos de REA/PEA constituem uma mudança no 
paradigma educacional, pois propiciam um deslocamento desde o ensino para a aprendizagem, 
possibilitando – desse modo – a democratização do acesso ao conhecimento. Por sua vez, torna-se 
possível uma mudança na estrutura da academia, com o consequente empoderamento da 
comunidade discente, ao torná-la protagonista do processo de aprendizagem.No âmbito do ensino na 
Faculdade de Engenharia, a incorporação das PEA à realidade acadêmica implica numa série de 
desafios a serem vencidos, entre os quais: Mudança na cultura acadêmica com abertura para novos 
pensamentos sobre educação num contexto permeado por tecnologias; Compromisso de docentes e 
discentes tendo a qualidade como pilar básico; Compromisso institucional com a abertura 
educacional; Capacitação contínua dos atores do processo; Atualização de programas de estudos. 

Palavras-chave: REA/PEA, Educação, Tecnologias.
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Núcleo de Investigação, Divulgação e Estudos em Educação Matemática - NIDEEM
Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, Instituto de Ciências Exatas

O Programa de Mestrado em Educação Matemática – PPGEM da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) possui uma linha de pesquisa voltada para o uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação Matemática e esta, tem como objetivo o desenvolvimento e a avaliação de 
ambientes virtuais e colaborativos de aprendizagem para uso dos professores nas aulas de 
matemática, com destaque para a busca de metodologias e estratégias de ensino e de aprendizagem 
apropriadas ao contexto da tecnologia da informação aplicada ao Ensino de Matemática. Busca nas 
atividades práticas e de pesquisas, o desenvolvimento, implementação e avaliação de material 
didático (softwares educacionais, objetos de aprendizagem, textos, hipermídias, vídeos) centrados 
nos conteúdos de Matemática e ainda, a pesquisa sobre o uso das tecnologias e sua relação com as 
escolas e a prática do professor de matemática, objetivando, com isso, a transferência dessas 
tecnologias para essa área de conhecimento em seus diferentes níveis e modalidades, visando à 
melhoria da qualidade de ensino. O objetivo desta comunicação é apresentar algumas pesquisas 
realizadas por um grupo de alunos do programa PPGEM e, a concretização do objetivo proposto pela 
linha de pesquisa apresentada. Destacamos algumas pesquisas como, Objetos de aprendizagem 
como recurso educacional digital para educação financeira: análise e avaliação (Gisele Barbosa - 
2014); GeoGebra e o estudo das funções trigonométricas no Ensino Médio (Denise Mansoldo Salazar 
- 2015); MOOC na educação financeira: análise e proposta de desenvolvimento (Luis Felipe da Silveira 
- 2016); Integração das tecnologias digitais ao estudo da geometria no ensino fundamental II (Esmênia 
Furtado Parreira Ferreira - 2016); Sala de Aula Invertida: uma abordagem colaborativa na 
aprendizagem de matemática (Hugo Luiz Gonzaga Honório - 2016); O uso dos recursos tecnológicos 
na prática pedagógica dos futuros docentes: análise da licenciatura em matemática à distância 
(Cristina Iracy Gomes Dalcol em andamento); Utilização de dispositivos móveis no contexto da 
educação financeira (Fausto Daniel Alves Fernandes – em andamento) e, Simuladores Financeiros: 
as contribuições para os processos de ensino e de aprendizagem de Educação Financeira no âmbito 
escolar (Alex Machado Leite – em andamento).

Palavras-chave: TIC na Educação; Educação Matemática; PPGEM.

Núcleo de Virtualidades e Ensaios - Nuven | Design Lab
Departamento de Artes e Design, Instituto de Artes e Design

O Núcleo de Virtualidades e Ensaios, NUVEN DESIGN LAB, tem sua proposta fundamentada em 
núcleo, com base na junção entre prototipagem e processo de design, fato esse, importante para o 
entendimento da construção dos objetos. Sua estrutura está fundamentada em dois pilares: 
tecnologias de prototipagem e materioteca (desmaterialização e processos). Esta relação exige um 
conhecimento multidisciplinar e interdisciplinar, que engloba desde a psicologia, ergonomia, física até 
a química. O NUVEN surge da convergência entre a práxis e a teoria, contemplando a construção de 
objetos e suas diferentes relações e comunicações criadas com o sujeito/usuário e tem como foco a 
prototipagem de objetos, produtos e conceitos. Tem como objetivo geral atender demandas de fase de 
desenvolvimento de produtos e conceitos através do desenvolvimento de protótipos virtuais e físicos, 
utilizando-se de tecnologias de prototipagem e impressão 3D. Ainda, com objetivos específicos, 
busca: ampliar a capacidade técnica e tecnológica do Instituto de Artes e Design da UFJF; desenvolver 
habilidades e conhecimento especializado na comunidade acadêmica; relacionar as ações de design 
da academia de forma contundente para contribuir com o desenvolvimento das empresas mineiras e 
associar métodos de criatividade com tecnologia para desenvolver projetos inovadores.

Palavras-chave:  Design; Prototipagem; Virtualidades.
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Setores de Infraestrutura, Planejamento e Financeiro 
Campus Avançado de Governador Valadares

Atualmente, para obter respostas a questões como “Como faço o cancelamento de uma disciplina?”, 
“Qual o prazo para entregar um atestado médico?” ou “Qual o telefone daquele setor?” servidores e 
discentes da UFJF-GV necessitam iniciar uma trabalhosa jornada que só é bem sucedida quando se 
consegue fazer a pergunta correta para a pessoa certa. Visando trazer mais eficiência para o 
funcionamento do Campus GV e melhor qualidade de vida para a comunidade acadêmica, foi iniciado 
o Guia UFJF-GV guia.gv.ufjf.br, que é um repositório de informações sobre como a UFJF-GV funciona. 
O Guia UFJF-GV também é utilizado como laboratório para testar novas ferramentas de gestão, de 
documentação, de seleção de pessoal e novas tecnologias.

Palavras-chave: Repositório de informações, Gestão eficiente, Tecnologia.
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Ana Carolina Estorani Polessa da Silva
Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - GRUPAR, Faculdade de Educação

O presente trabalho busca analisar a influência da Guerra Fria na construção do cenário que teria 
colocado os Estados Unidos no centro da Cultura Hacker, no decorrer da década de 1960. Uma das 
consequências desta relação, certamente é a ascensão dentro no meio acadêmico do chamado 
“Modelo aberto”, principalmente entre os idealizadores do setor de tecnologia e jovens 
estadunidenses da época, altamente influenciados pelos movimentos contraculturais que estavam em 
seu auge durante este período. O Tech Model Railroad Club (TMRC) fundado no MIT, um dos primeiros 
grupos de hackers estadunidenses descrito na obra “ Hackers: Heroes of computer revolution”  de 
Steven Lévy em 1984, acabou se tornando uma das maiores referências da chamada “ Cultura 
Hacker”. No entanto, o TMRC seria o exemplo de um beneficiados das políticas científicas 
estadunidenses do pós guerra elaboradas por cientistas como Vannevar Bush, um dos idealizadores 
do chamado liberalismo corporativista. A prova disso é que em 1962, Joseph Carl Robnett Licklider, 
professor associado do MIT desde 1950 e responsável por criar uma comissão que estabeleceu o 
Lincoln Laboratory e diversos outros projetos, se tornou o primeiro diretor da Information Processing 
Techniques Office (IPTO), criado em 1962 como uma divisão da Advanced Research Projects Agency 
(ARPA), fundada em 1958 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Segundo Castells 
(2003,p.22), a sorte da história da primeira rede de computadores a ARPAnet se deu por um “caso raro 
de inteligência organizacional, que instituiu a ARPA(Advanced Research Projects Agency) como uma 
agência financiadora e orientadora de pesquisas dotada de uma considerável autonomia”, uma vez 
que permitiu o envolvimento de cientistas, acadêmicos, seus alunos e amigos em diversos projetos, 
criando uma rede de contatos com liberdade para produzir inovações tecnológicas, com a qual o 
próprio governo poderia se beneficiar. O “modelo aberto” do contrário da forma em que é 
frequentemente utilizado por pesquisadores do meio hacker (como um modelo idealizado) e visto 
como uma das principais pautas defendidas pela comunidade hacker até os dias de hoje, neste 
trabalho, tal é analisado como uma estratégia governamental dos Estados Unidos e teria sido um dos 
fatores que teriam garantido a supremacia tecnológica do país em comparação à antiga União 
Soviética (URSS) no decorrer da Guerra Fria, que se manteve dentro dos moldes do “modelo fechado”. 
Quando a utilização do modelo aberto se retrai no início da década de 1970 nos Estados Unidos, 
desencadeia a reação das primeiras gerações hackers (principalmente aqueles ligados à Instituições 
de ensino), que se esforçaram para manter valores como liberdade, cooperação e do código aberto, 
com reflexões e debates que se estendem até os dias de hoje convergindo-se na “Ética hacker”. Este é 
um fragmento da dissertação de mestrado “ Societas Anonymous: a Construção Política e Social do 
Hacker” desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (PPGCSO/UFJF)  e defendido em 2016. 

Palavras-chave:  Hacker. Guerra Fria. Modelo Aberto.
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Ana Carolina Guedes Mattos
Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - GRUPAR, Faculdade de Educação

Movimentos por uma educação aberta, livre e colaborativa passaram a integrar os debates 
educacionais e algumas ações já são socializadas, viabilizadas por espaços interativos online. Este 
campo potente abriga as discussões propostas na dissertação de Mattos (2015) defendida no 
programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGE-UFJF), 
tal pesquisa é uma das investigações realizadas pelo Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede 
(GRUPAR - UFJF), notadamente com a pesquisa “Formação docente no ensino superior em tempos 
de cibercultura: multiplicidade, coaprendizagem e educação online”, financiada pela FAPEMIG, 
iniciada em 2013 e finalizada em 2015. Estes estudos analisaram os conceitos de Educação Aberta e 
seus desdobramentos, a saber: REA (Recurso Educacionais Abertos), MOOC (Massive Open Online 
Courses) e POMAR (Percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos). Os estudos de Gilles Deleuze 
e Felix Guattari sobre multiplicidade, devir, plano de imanência e rizoma são abordados como 
potencializadores para a compreensão da educação contemporânea e dos achados/categorias da 
pesquisa. Os dados revelaram a escassez de produções sobre MOOC, pontos problemáticos no que 
tange a estes cursos e algumas possibilidades dos espaços de aprendizagem online aliados aos 
conceitos de Educação Aberta e REA, como o POMAR. Diante do cenário educacional e das 
pesquisas realizadas emergiu a questão: Como produzir ambientes de aprendizagem que integrem a 
Educação de abertura e os REA, de modo a promover adultos críticos e que constituam redes 
rizomáticas? A partir deste momento canalizamos nossas forças para criar ambientes para o 
desenvolvimento de Percursos formativos abertos, o que foi denominado de POMAR.

Palavras-chave:  MOOC, REA, POMAR.

Andréa Otoni Antunes Sales da Cruz
Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - GRUPAR, Faculdade de Educação

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa de mestrado concluída em 2016, com o objetivo de 
analisar como acontece a interação dos jovens nos espaços digitais, refletindo sobre situações em que 
estas interações acabam por interferir no cotidiano escolar. Por meio do grupo focal e do referencial 
metodológico nos/do/com o cotidiano de Certeau (1998), foram utilizadas entrevistas buscando 
perceber como acontecem as interações e a vivência entre os alunos no espaço escolar, mediadas por 
tablets, computadores e celulares. A interatividade, presente na cultura juvenil, encontra na 
comunicação móvel variadas formas de expressão, que nos chamam à reflexão sobre as relações e as 
práticas sociais. Entre os adolescentes, há uma necessidade em se fazer presente virtualmente, ter 
um imenso número de amigos virtuais que se comunicam simultaneamente através do Facebook, 
Whatsapp ou Instagram. A análise dos dados está organizada em duas categorias: (1) as relações de 
amizade estabelecidas por meio da interação nas redes sociais e (2) o público e o privado no uso de 
imagens pessoais nas redes sociais. Esta pesquisa possibilitou uma aproximação com os alunos na 
fase da adolescência e pode oferecer uma oportunidade de fomentar discussões sobre: (a) a 
necessidade de refletir coletivamente sobre o valor e importância dada às postagens e curtidas de 
imagens, relatos e informações pessoais nas redes sociais e (b) as possibilidades de utilização da rede 
virtual como fonte de acesso e produção de informações, como repositório de diferentes recursos e 
como um espaço imensurável para se estabelecer contatos, mobilizar pessoas e compartilhar - de 
forma responsável - vida e conhecimento.

Palavras-chave:  Interação; Redes Sociais; Cotidiano Escolar.
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César Ramos Macedo
Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens, Instituto de Artes e Design

Este trabalho tem como objetivo propor um retrospecto histórico da evolução dos espaços de imersão, 
desde os panoramas, passando pelo estereoscópio até o advento da tecnologia de realidade virtual. 
Em paralelo a essa evolução serão apresentados conceitos propostos por autores como Pierre Lévy e 
Oliver Grau que propõem uma nova metodologia para o estudo das novas configurações surgidas a 
partir do advento tanto das tecnologias digitais quanto da rede mundial de computadores. Em um 
segundo momento aplicaremos os conceitos apreendidos na análise da obra Swing das artistas 
Christin Marczinzik e Thi Binh Minh Nguye, apresentada no FILE - Festival Internacional de Linguagem 
Eletrônica em Vitória – ES em 2017. 

Palavras-chave:  Imersão, Realidade Virtual, Oculus Rift.

Claudio de Melo Filho
Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens, Instituto de Artes e Design

Conquistas da micro e nano biologia revelam-se como articuladoras potenciais para novas posições 
críticas sobre arte do século XXI. A arte transgênica, ou bio arte, derivada da virada do século posiciona 
questões a respeito do processo laboratorial como expressão artística, assim como desestabiliza o 
cânone do próprio artista.  Nesta proposta, é abordada algumas problemáticas sobre a prática da bio 
arte, posto como eixo principal a congruência entre arte, biologia e tecnologia defendida através da 
análise da obra Microscopic Opera (2011) de Matthijs Munnik. Os eventos artísticos envolventes à 
busca incessante pelo movimento, neon, interatividade, e-reality são reveladas com o 
desenvolvimento contínuo da técnica de nosso tempo. Arlindo Machado (2007) realça que “a arte 
sempre foi produzida com os meios de seu tempo”, tal citação comprova a congruência cada vez maior 
entre arte, tecnologia e cultura cibernética atual. Nesta proposta de comunicação a correspondência 
entre arte, ciência e tecnologia (ACT) vincula-se ao papel da biologia na produção de questionamentos 
políticos e éticos em produções que utilizam corpos orgânicos em contexto artístico. Na obra 
Microscopic Opera (2011) de Matthijs Munnik, a transdisciplinaridade entre biologia, programação e 
campo acústico estabelece posição críticas sobre o papel do artista como produtor/criador, a relação 
humana com organismos modificados/mutacionados e programação em software como processo 
artístico. Ela propõe contribuições para o exame crítico de um campo referente à interface humano-
máquina e simbiose. A instalação de Munnik recebe cinco placas de petri contento cinco grupos 
diferentes de C. elegans (espécie de nematoide), nas quais suas estruturas naturais foram 
modificadas/mutacionadas em laboratório. As C. elegans modificadas adquirem novos 
comportamentos espaciais gerando pequenos movimento alternados. As placas são filmadas com 
microscópios USB e transmitidas em tempo real à cinco telas macroscópicas. O mapeamento do 
movimento do nematoide é oriundo da criação de um software original de rastreamento que captura 
variâncias no trajeto e as transfere para módulos randômicos de diferentes tonalidades vocais, 
timbres, notas, escalas e harmonias gravadas previamente. Segundo Munnik, os microrganismos 
tornam-se performers de música cuja experiencia revela-se no mundo macroscópico, aleatoriamente 
e sem consciência de seus atos. A questão central na obra de Munnik, a relação ética de performance 
humana na utilização de microrganismos como cooperadores, não trata-se de uma questão originada 
poe esta obra mas sim, uma indagação envolvente às obras de bio arte desde a virada do século com 
as experiencias de GFP Bunny de Eduardo Kac (1999)  e clonagem de ovelha dolly de Ian Wilmut 
(1996).

Palavras-chave:  Bioarte, Microorganismos, Microscopic Opera;.
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Débora Cristina Ricardo
Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - GRUPAR, Faculdade de Educação

As tecnologias digitais lançam novos desafios à compreensão dos processos de aprendizagem, 
trazendo novas possibilidades para investigar a forma como a construção do conhecimento ocorre na 
sociedade contemporânea. Este trabalho é uma pesquisa em andamento que tem por objetivo 
principal descrever os princípios do Desenho Universal de Aprendizagem (DUA) e as potencialidades 
das tecnologias digitais dentro desse contexto, com vista à promoção da acessibilidade a informação e 
a construção do conhecimento no ambiente educacional por todos os alunos de maneira equitativa. 
Para tal, construiu-se um referencial teórico centrado no DUA e na aplicação das tecnologias digitais 
dentro dessa perspectiva. Assim dentro de uma metodologia qualitativa foi possível identificar um 
modelo de educação com uma concepção curricular heterogênea que reconhece os sujeitos-alunos 
como protagonistas de seus destinos, como agentes de mudança, motivados por interesses e 
intencionalidades.

Palavras-chave:  Educação. Tecnologia Digital. Desenho Universal de Aprendizagem.

Elisiana Frizzoni Candian
Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - GRUPAR/Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Faculdade de Educação

Considerando que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC´s) chegam às escolas 
por meio de Políticas Públicas, com discursos de novidade e de melhoria, questionamos se de fato 
colaboram para que as práticas de ensino sejam eficientes. Nos últimos anos se disseminaram no 
Brasil agrupamentos conhecidos como hackerspace, espaços que levam em conta a chamada “Ética 
Hacker” e relacionam iniciativas que fazem apropriação de TDIC´s numa perspectiva crítica. Parece-
nos importante estudar tais espaços como espaços de formação. Objetiva-se com esta proposta, 
portanto, apresentar como podemos aprender com os espaços Hackers novas formas de fazer 
educação, e talvez pensar uma “Educação Hacker”. Para isso, apresentaremos algumas atividades 
realizadas nesses espaços, a fim de exemplificar nossa proposta. 

Palavras-chave:  TIDC´s, Educação Hacker, Hackerspaces.
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Fernanda de Paula Assis Campos
Mestrado Profissional em Letras, Faculdade de Letras

Essa pesquisa objetiva melhorar a capacidade argumentativa dos estudantes e habilitá-los para o uso 
consciente dos tipos de argumentos. Ela será feita com base em dados obtidos nas atividades 
desenvolvidas em uma turma do 8º ano do Fundamental, da E.E.Adalgisa de Paula Duque, em Lima 
Duarte, MG. Buscamos apoio em Breton (1999), Toulmin (2006) e Caderno Pontos de Vista da 
Olimpíada de Língua Portuguesa (argumentação); Marcuschi (2008) e Bakhtin (2011) (teoria dos 
gêneros); Lévy (1996), (tecnologia na educação) e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Como 
metodologia, empregamos a pesquisa-ação. O projeto na escola foi feito a partir de uma sequência de 
atividades de cunho interdisciplinar, que incluiu o trabalho com Matemática e Ciências, e teve como 
tema “proibição de guloseimas na escola ” ,escolhido pelos próprios alunos. As estratégias de trabalho 
focam no protagonismo do estudante, pois as decisões foram tomadas através da participação deles - 
o que já é uma estratégia de trabalho com a argumentação. O Facebook, através da constituição de um 
grupo fechado em que interagiram os alunos e a professora, está sendo utilizado para que os 
estudantes  possam argumentar sobre o tema de maneira mais livre e para que eles aprendam a se 
expressar em lugar público – a rede social. A culminância do projeto será a elaboração de uma carta 
aberta coletiva, com o tema citado anteriormente, que será divulgada pelos alunos nas demais escolas 
do município, no Jornal da escola e da cidade. Como resultados preliminares, observamos uma maior 
conscientização dos alunos sobre os modos de se comportar em uma discussão e uma mudança na 
maneira como interagem entre si e com a professora. 

Palavras-chave:  Argumentação, Facebook, Interação.

Fillipe de Souza Montes
Grupo de Estudos do Lúdico Digital - Ciberludens, Instituto de Artes e Design

Ao longo dos anos, a teoria do círculo mágico de Huizinga e sua implicação no universo do jogo vem 
sendo cada vez mais discutida dentro dos game studies, principalmente com a popularização de 
inúmeras formas de jogos competitivos online (como os MOBAs), surgindo, então, novos fenômenos 
que expandem (ou borram) este conceito, e que merecem ser estudados. Neste artigo, pretendemos 
expor um destes fenômenos: o chamado metagame, o conjunto de informações referente a um dado 
jogo que normatiza a forma com que um dado jogo é jogado, postulando as abordagens mais eficientes 
sobre um determinado critério. Acreditamos que este aspecto dos jogos competitivos já era, de certa 
forma, perceptível nos jogos “mais antigos”, como os de tabuleiro, mas que sua importância se torna 
mais clara a partir da massificação destas informações em fóruns e redes sociais, ganhando assim 
cada vez mais importância dentro da comunidade de jogadores. Para tanto, realizamos uma discussão 
sobre o conceito de metagame, bem como sobre as relações entre círculo magico e competitividade, 
teorizando também sobre as três fases do metagame: em jogos recém-lançados; em jogos com maior 
tempo de mercado; em jogos considerados clássicos.

Palavras-chave:  League of Legends, Metagame, Competitividade.
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Gustavo Thayllon França Silva
Licenciatura em Computação, Instituto de Ciências Exatas

Este trabalho busca compreender de que maneira a tecnologia e a lupa digital poderá auxiliar alunos 
com baixa visão no seu processo de alfabetização. A metodologia deste trabalho se pautará no uso 
prático da lupa digital, bem como no uso de softwares específicos em dispositivos moveis, no processo 
de alfabetização de uma criança na série do Pré-escolar. Sabemos que na era do conhecimento, da 
tecnologia e da informação, os alunos em geral, já vem com um grande domínio de tecnologias digitais 
em diversos níveis, o que foi de grande valia para o processo de adaptação e treinamento do uso da 
lupa digital por parte do aluno, foi utilizado o aplicativo Smart Magnifier um aplicativo de celular para 
Android que utiliza a câmera do dispositivo usado para ampliar, textos e imagens, usa o recurso de foco 
automático e iluminador LED, possui zoom de 5x, possibilitando o aluno fazer uso pleno da leitura 
nesta plataforma, foi um resultado muito melhor do que o esperado, haja vista que o que anteriormente 
era banido de sala de aula, pode ser utilizado em benefícios do aluno com baixa visão. O processo de 
alfabetização e letramento de uma criança nunca foi uma tarefa fácil, quando se fala de crianças 
portadoras de alguma necessidade educacional especial, este trabalho se torna um pouco mais 
delicado, na escola da contemporaneidade ou escola neoliberal, as mudanças de tecnologia da 
informação vem contribuindo muito para o processo de ensinar e aprender do aluno no que tange à luz 
da alfabetização e letramento, haja vista que com a globalização o escrever, o ler e o compreender 
fazem parte de um contexto social que se faz necessário para o pleno exercício da cidadania. 

Palavras-chave:  Tecnologias Digitais, Tecnologias Assistivas, Inclusão.

Henrique Grimaldi Figueredo
Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens, Instituto de Artes e Design

No cipoal quimérico das teorizações sobre a modernidade, Huyssen (2014) estabelece um desmonte 
do pós-moderno global sob a perspectiva de uma não-ruptura, mas um seguimento exacerbado de 
uma agenda modernista, uma hipermodernidade, como a caracteriza Lipovetsky (2009). 
Fundamentalmente, este hipermoderno opera pela deglutição, fagocitando e costurando conceitos 
aparentemente irreconciliáveis, miscigenando o que se supõe purista; uma ação contratual que advém 
de um meta-movimento de estetização do cotidiano (LIPOVESTKY, 2015). Assim, no acionamento de 
uma tensão entre um real traumático – que foge para o idílio (ZIZEK, 1991) – e um esforço de 
recuperação da representação – retorno ao real (FOSTER, 1996) – o campo plástico da moda ativa 
uma espécie de coluna vertebral comum à prática artística: “tudo já havia sido feito; o que nos restava 
era juntar fragmentos, combiná-los e recombiná-los de formas significativas” (ARCHER, 2001). A 
moda do britânico Alexander McQueen insere-se confortavelmente neste cenário, afastando-se – seja 
através de uma narrativa operacional artística ou na remodelação do formato de seus desfiles – de 
uma lógica essencialmente mercadológica; em suas apresentações a roupa torna-se a nova escultura, 
e a passarela um novo campo de performação (KNOX, 2010). Há um eixo congênere que aproxima 
muitos de seus desfiles: a incorporação das poéticas eletrônicas. Seja na dança mecânica dos robôs 
em Nº13 (1999) – uma clara alusão às Painting Machines de Rebecca Horn e a Action Painting de 
Pollock – ou ainda na projeção de hologramas em The Widows of Culloden (2006), estruturam-se 
ferramentas mais simpáticas à arte que a moda. Elabora-se nestas composições o respaldo de um 
campo plástico ampliado e afável à arte: criações que servem à moda, mas que poderiam ser 
largamente confundidas com qualquer trabalho de Nan June Paik ou Jeffrey Shaw. Pretende-se aqui 
traçar uma genealogia desta amálgama, apontando-se possíveis duplos causalidades-
consequências, e poetizando sobre uma reconciliação hipermoderna entre arte e moda. 

Palavras-chave:  Alexander McQueen, Arte, Tecnologia.
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Isabela Norton
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Faculdade de Comunicação

A tradicional configuração emissor x receptor perde seu espaço na geração web conectada. O público, 
agora interativo e reativo, se posiciona e influencia o conteúdo gerado. A audiência presente nas redes, 
heterogênea em todas as classificações conhecidas – escolaridade, renda, regionalidades, sexo - se 
mostra homogênea em gostos particulares e pontos de conexão. Produtores de conteúdo, tanto de 
streaming quanto de conteúdo para Facebook (como é o caso da Netflix), se aproveitam das 
características particulares de seu público para se enraizarem na rotina de uso e entretenimento 
dessas pessoas. A presença da Netflix no Facebook é marcada por ações informativas e de divulgação 
dos conteúdos do catálogo. Analisar e compreender algumas dessas estratégias permite 
compreender como se dá o aproveitamento do espaço virtual que oferece possibilidades sem fim de 
uso. 

Palavras-chave:  Ecologia digital, Netflix, TV expandida.

Joaquim Henriques Vianna Neto
Departamento de Estatística, Instituto de Ciências Exatas

The Opentest is an on-line learning analytics system. But why are learning analytics so important and 
how can they become a priceless resource for instructional designers? If you can gain an in depth 
understanding of how learning courses and their respective resources are being utilized, and how 
learners are actually acquiring information, and which aspects of the deliverable are successful (and 
which are falling short, for that matter), then you will have the power to achieve higher quality learning at 
a lower cost. For example, if you determine,  analytics, that a particular section of the learning course 
simply isn't helping learners to achieve their learning goals, then you can devote your resources to 
make interventions in the process. ome resources in the Opentest are:
  - Teacher and student modules
  - Instantantaneous corrections of activities
  - Statistical analysis of answers (under construction)
  - Multimedia feature for questions and answers
  - Control of response attempts
  - Teaching groups to share activities between teachers
  - Mobile notifications
  - Synchronization with any device connected to the internet (www.opentest.com.br).
  - Answer attendances by computer or mobile device (phone, tablet)
  - Math notation
 

Palavras-chave:  Learning Analytics, Item Response Theory, Educational Technology.
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Judilma Aline Oliveira Silva
Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - GRUPAR/Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Faculdade de Educação

O presente artigo discute as experiências para/na formação do docente que atua no Ensino Superior, 
tendo como recorte algumas experiências realizadas por Instituições de Ensino Superior Pública no 
Brasil. Trata-se de uma pesquisa, ainda em andamento, que vem sendo realizada com financiamento 
da Capes pelo programa de doutoramento do PPGE/UFJF. Sabe-se que a formação de professores, 
especialmente a partir da década de 1990, tem sido paradoxalmente coprodutora da manutenção de 
processos já instaurados e cristalizados, mas também critica dessas mesmas práticas. As mudanças, 
ainda que necessárias e em acontecimento, não foram suficientes para dar conta da sociedade atual, 
mediada pela cultura digital e pelas ideias e contradições da transmodernidade, como quer Dussel 
(2014). Pensar a docência hoje exige que tenhamos um olhar multirreferenciado e o docente 
universitário deve ser percebido como um sujeito social que na sua prática cotidiana se constitui e se 
forma.  O resultado da investigação sinaliza que a formação docente no/para o Ensino Superior ainda 
apresenta fragilidades, mas também avanços, e dentre os caminhos que atendem aos professores na 
atualidade, com seus perfis diversos e muitas atividades, estão os da formação continuada online e os 
da formação por/com pares. 

Palavras-chave:  Docente, Formação, Cultura digital.

Liamara Scortegagna
Departamento de Ciência da Computação, Instituto de Ciências Exatas

O Programa e-TEIA objetiva ampliar a formação dos alunos do curso de Licenciatura em Computação 
(LiComp) à distância da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), inserindo-os no cotidiano de 
escolas da rede pública com o intuito de capacitar e informar os professores e futuros professores no 
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na sala de aula contribuindo assim, para a 
melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas das cidades/polos da UFJF, 
bem como melhorar a formação dos alunos do curso, através de uma proposta integrada com o Projeto 
Pedagógico do Curso, com o ensino, pesquisa e extensão e ainda, aproximar os alunos da modalidade 
à distância com a Instituição, promovendo a construção de um processo de identidade e 
pertencimento. Atualmente o programa já está na sua segunda edição e atendeu na primeira edição 
mais de 300 professores da rede publica de ensino e, envolveu 4 alunos bolsistas. Em relação aos 
resultados da primeira edição, destacamos que o envolvimento de alunos de cursos EAD na prática de 
programas de extensão universitária possibilita que estes tenham uma formação mais completa, pois 
abrange além das dimensões acadêmicas (pesquisa, ensino e extensão), os aspectos sociais, 
políticos e econômicos. Apesar dos professores/ouvintes se sentirem mais confiantes após as 
palestras e, afirmarem que utilizariam os recursos apresentados, o foco ficou apenas num dos 
recursos, ou seja, game educacional, recurso este já conhecido pela maioria dos professores. 
Concluímos aqui, que é necessário uma capacitação mais aprofundada, com esclarecimentos mais 
embasados e com práticas na própria sala de aula, quanto da utilização de outras tecnologias no 
processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: TIC na Educação; e-TEIA; Licenciatura em Computação.
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Lidiane Teixeira Pereira, Lohan Rodrigues Narcizo Ferreira 
Ciência da Computação, Instituto de Ciências Exatas

O avanço da globalização nos últimos anos demanda novas formas de comunicação imersivas e de 
baixo custo. Instituições que realizam a colaboração remota tem interesse que novas tecnologias 
sejam desenvolvidas nessa área evitando assim gastos com locomoção de pessoas para que seja 
possível o trabalho em equipe entre indivíduos geograficamente distantes. Sistemas de telepresença 
atualmente imersivos são custosos e existe um problema quanto à mobilidade, tais sistemas exigem 
um hardware muito específico e não são facilmente transportados para diversos ambientes, 
restringindo o uso a poucos locais. Neste trabalho, pretende-se apresentar uma ferramenta de 
telepresença imersiva de baixo custo, reprodutível e com alta mobilidade, utilizando-se de tecnologias 
de fácil acesso como smartphones com  sistema operacional Android e a plataforma Arduino. Neste 
sistema, um dispositivo com câmera é controlado remotamente a partir dos dados dos sensores de 
orientação do smartphone. A imagem da câmera é visualizada pelo usuário remoto com técnicas de 
Realidade Virtual proporcionando a imersão. Uma avaliação será montada para verificarmos a 
estabilidade do protótipo inicial e seu potencial como ferramenta de telepresença.

Palavras-chave:  Telepresença, Imersivo, Mobile

Lúcia Helena Schuchter
Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - GRUPAR, Faculdade de Educação

A presente pesquisa parte da questão investigativa: como vêm se constituindo, historicamente, as 
políticas públicas de formação docente para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e da 
Comunicação na rede municipal de ensino de Juiz de Fora? A investigação é de cunho qualitativo, na 
abordagem histórico-cultural, respaldada por Lev S. Vygotsky e Mikhail Bakhtin e nos estudos de 
Freitas (2003), associada ao “ciclo de políticas” de Ball (BALL, 1994) e aos “métodos de pesquisa na 
internet”, de Fragoso, Recuero e Amaral (2012). O campo de pesquisa se constituiu do Ministério da 
Educação, da Secretaria de Educação (SE) do Município de Juiz de Fora e escolas públicas da rede 
municipal. Os 48 sujeitos são: (a) dois profissionais do MEC; (b) um chefe do Departamento de 
Formação da SE-JF, duas supervisoras de formação docente da SE-JF, dois profissionais 
responsáveis pelo Núcleo de Tecnologia Municipal [NTM] e (c) sete profissionais que foram 
responsáveis pelo NTM - em gestões administrativas anteriores - e 34 profissionais responsáveis 
pelos Laboratórios de Informática das escolas municipais. Os procedimentos metodológicos 
consistiram em levantamento bibliográfico, análise de documentos, entrevistas semiestruturadas, 
grupo focal e questionários. A análise de dados está organizada em duas categorias: (1) Infraestrutura 
e (2) Superestrutura. Dentre os achados, percebe-se que as Políticas Públicas de Formação Docente 
para o uso das Tecnologias oferecidas pelo NTM são releituras do Proinfo 40, minicursos, oficinas e 
palestras que tentam atender a demanda dos professores que frequentam o Grupo de Estudos de 
Informática; há escolas sem Laboratórios de Informática (LI), sem internet ou com internet lenta e com 
problemas na rede elétrica; não há um planejamento do tempo na maioria das escolas para estudos 
sobre leis e políticas públicas e para formação para o uso das TDIC; o NTM apresenta problemas 
infraestruturais; há uma rotatividade muito grande dos chefes de departamento de formação e suas 
equipes de trabalho, dos responsáveis pelo NTM e dos professores que trabalham nos LI das escolas. 
A pesquisa defende que, para a constituição e execução das políticas públicas educacionais, é 
necessária a configuração de uma arquitetônica cíbrida.

Palavras-chave: Formação de Professores, Política Pública, Tecnologias Digitais.
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Luiza de Mello Stefano 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Faculdade de Comunicação

A pesquisa analisa de que forma a conectividade e o ecossistema digital altera a dinâmica 
comunicacional dos produtos midiáticos e reconfigura a experiência televisiva. O objeto de estudo é o 
programa de reality show Big Brother Brasil e o objetivo é identificar as ações transmidiáticas e o fluxo 
de distribuição e circulação proposto pelo programa na TV e na web, e como os fãs propagam esse 
conteúdo no Twitter e impactam a dinâmica do programa.

Palavras-chave:  Conectividade, TV, Ecossistema digital

Paulo Roberto de Castro Villela,  José Fonseca Marangon
Departamento de Circuitos Elétricos, Faculdade de Engenharia

Relato da implantação e uso da plataforma Google for Education em algumas unidades acadêmicas 
da UFJF. Atualmente são disponibilizados pelo Google cerca de 10 mil contas com capacidade de 
armazenamento ilimitado. Nesta apresentação faremos um balanço de como tem sido usado este 
serviço pela comunidade. O Google for Education é um serviço oferecido gratuitamente pelo Google 
às instituições educacionais de todo o mundo. Na UFJF, este serviço foi implantado primeiramente na 
Faculdade de Engenharia, e posteriormente no ICE, na Faculdade de Administração e Ciências 
Contábeis; na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo; na Faculdade de Direito; na Faculdade de 
Economia; e por último na Faculdade de Letras. Além do serviço de webmail, oferecido a todos alunos, 
ex-alunos, professores e TAEs destas unidades acadêmicas, pode-se acessar também uma gama 
bastante variada de serviços oferecidos pelo Google e com capacidade de armazenamento ilimitada, 
que permitem construir documentos (tipo Word), planilhas (tipo Excel), apresentações (tipo 
Powerpoint), formulários, desenhos, agendas, websites, grupos de discussão, rede social (Google+), 
blogs, chats com texto, áudio e vídeo, sala de aula (EAD), armazenamento de arquivos diversos (drive 
virtual), etc.

Palavras-chave:  Google For Education, Plataformas, Redes.
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Sebastião Gomes de Almeida Júnior
Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede - GRUPAR, Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Faculdade de Educação

Pesquisa piloto de doutorado em curso com adolescentes no contexto da cultura digital. No estudo são 
abordadas questões relativas às tecnologias digitais em interface com o desenvolvimento humano. 
Busca-se compreender de que modo esses sujeitos potencializam suas aquisições pessoais na 
apropriação de instrumentos e signos culturais, mediados pelos dispositivos tecnológicos da 
cibercultura. Tendo como referencial a abordagem histórico-cultural, a investigação se fundamenta no 
conceito de vivência (perejivanie), de Lev S. Vigotski. A pesquisa procura conhecer, a partir da 
perspectiva dos sujeitos, as formas por meios das quais eles interagem com as tecnologias digitais e 
como tais interações afetam seu cotidiano, envolvendo seus espaços-tempos vividos. A partir das 
relações estabelecidas pelos adolescentes mediadas pelas ferramentas interativas da cibercultura, é 
investigado como eles ressignificam suas referências de mundo. Além disso, busca-se entender junto 
aos pesquisados como estes impulsionam atitudes, na realização de ações transformadoras, ao 
construírem suas vivências envolvendo as tecnologias digitais. As formulações teóricas do estudo se 
articulam com autores que abordam as redes sociotécnicas na atualidade. Para tanto, subsidiam a 
compreensão desse contexto de transformação envolvendo as forças produtivas decorrentes da 
circulação de informação em um novo paradigma sociotécnico as abordagens de Castells (2004; 
2007), Santaella (2003; 2005), Lévy (1999), Lemos (2008), Lévy e Lemos (2010). Também estão em 
diálogo com a pesquisa os apontamentos de Jenkins (2008), Johnson (2003), Shirky (2011), Recuero 
(2009; 2010) e Murray (2001), que discutem o ambiente comunicacional da cibercultura e fenômenos 
emergentes da contemporaneidade, envolvendo a participação dos usuários nos meios digitais 
interativos.O desenvolvimento metodológico de estudo apresenta um instrumento investigativo que se 
utiliza da possibilidade de escuta através de narrativas construídas na perspectiva de cartografar os 
tempos-espaços de vivências dos entrevistados, relacionado às tecnologias digitais. Mediante 
entrevistas semi-estruturadas em uma perspectiva dialógica, são explorados “mapas vivenciais” com 
quatro sujeitos com idades entre 12 e 16 anos. Subsidiada em considerações sobre as relações 
espaço-temporais na constituição das vivências humanas, concebendo a pesquisa que rompem com 
as narrativas hegemônicas, essa investigação piloto se referencia em apontamentos que se articulam 
com os postulados qualitativos bakhtinianos, em que se destaca o conceito de cronotopia. As falas dos 
pesquisados trazem muito das suas vivências, revelando as suas aquisições, as suas interações com 
o meio social e cultural pela mediação tecnológica dos instrumentos e signos da cibercultura.

Palavras-chave:  Formação de Professores, Adolescentes, Mapas Vivenciais.
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Soraya Maria Ferreira Vieira, Matheus Bertolini Amorim
Bacharelado em Jornalismo, Faculdade de Comunicação

Até o advento da internet, conexão em rede digital, ver TV se constituía em um rito de formas fixas 
pouco dinâmicas de interagir com a mesma. Seu fluxo bastante atrelado a uma grade de programação 
trás como consequência um modo sequencial, verticalizado de assisti-la, recebê-la, consumi-la. A web 
2.0 dinamiza a comunicação e inaugura novos modos de assistir as suas produções como por exemplo 
o uso da segunda tela, ou até mesmo através do uso de sites com uso de hipermidiação. As 
modificações dos formatos e da lógica de mercado audiovisual são marcantes a partir da 
popularização dos canais “fechados”, sob assinatura. Com os serviços de streaming de conteúdo 
audiovisual, esse estado de coisas se aprofunda e se complexifica inclusive suas narrativas. A Netflix é 
diferente da TV não traz anúncios, nem no design do site e/ou aplicativo e nem entre os filmes e séries. 
A plataforma disponibiliza produtos de várias empresas inclusive televisivas, mas, atualmente tem 
também produzido séries próprias que fazem bastante sucesso, e fazendo com que assinatura se 
efetive muitas vezes por conta destas produções Netflix. Ao mesmo tempo, nestas séries temos 
narrativas diferenciadas, complexas, seus personagens se tornam enigmáticos a ponto de derivarem 
séries próprias. Muitas das séries Netflix surgiram de outros da TV, do cinema e até dos quadrinhos. 
Neste sentido queremos pensar como estes produtos se remedeiam transmidiaticamente. A Netflix, 
surge neste ambiente em que a pós-network television já está dada. Inaugura um modo de ver e 
consumir audiovisual que só é possível com o surgimento da web 2.0. Ressaltando que estamos 
vivendo nessa era pos-network, se referindo à inauguração das novas possibilidades narrativas e 
estéticas propiciadas pelas crescentes plataformas digitais, que levam para fora do ambiente 
televisivo clássico as narrativas criadas para ela e que ali ganham continuidade, tecendo, assim, 
complexidades na construção das linguagens que agora surgem concomitantes em vários domínios, 
em uma ligação semiótica por excelência. Queremos entender quais as estratégias que a netflix 
apresenta nas suas séries. Já que muitos dos seus produtos ofertados via streaming são semelhantes 
no sentido estético. Existe uma estética nas séries televisivas e as da Netflix. Como é passar na TV e 
na Netflix: quais apelos narrativas transmidiais existem que mantém o usuário atento a programação, 
já que seu fluxo é também movente? Como podemos pensar e ou aproximar estes fluxos que trazem 
produtos audiovisuais? Pretende-se entender como é o funcionamento desta nova modalidade de 
receber, consumir e produzir audiovisual via streaming seja em formato de séries, de cinema, bem 
como de produtos transmídia. Almejamos compreender como se dão as ações transmidiáticas, como 
se estrutura a plataforma Netflix e como suas produções originais hibridizam os conteúdos 
disponibilizados na mesma plataforma bem como em outras. Como estas estratégias interferem nas 
narrativas - em especial nos elementos estéticos . Desvendar estes pontos é contribuir para conhecer 
a área e consequentemente preparar nossos alunos para a expansão do campo da comunicação que 
ele vai se deparar diante das novas tecnologias convergentes disponíveis para produção de 
linguagens multimidiais.

Palavras-chave:  Conectividade, Dinâmica, Netflix.
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