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Introdução: A educação a distância é uma modalidade de ensino em que é possível a
disseminação do conhecimento não dependente da distância geográfica em que os
aprendizes se encontram. O profissional que desenha cursos que são utilizados no
ensino a distância é chamado de designer instrucional (DI). O DI não trabalha sozinho
necessitando de uma equipe para que o curso seja desenvolvido. O DI utiliza várias
ferramentas para a elaboração de cursos a distância e uma delas é o mapa de atividades
que disponibiliza informações valiosas para a equipe de produção no desenvolvimento
e implantação de um curso à distância. Objetivo: O presente projeto tem por objetivo
desenvolver um sistema on-line em que o mapa de atividades será construído e
compartilhado com a equipe de produção. Metodologia: A pesquisa quanto aos
objetivos é classificada como Exploratória e quanto aos Procedimentos como
Bibliográfica e Experimental. Será realizado estudo sobre mapa de atividades
detalhando os campos de utilização. O segundo passo será a definição da linguagem de
programação e as bibliotecas. Em a escrita das regras, serão definidos os parâmetros
que farão parte do sistema. Um protótipo do sistema será desenvolvido. Depois serão
construídos os bancos de dados. Em seguida será elaborado um arquivo de ajuda para
saber como utilizar o sistema. Resultados: Os resultados ainda se encontram de forma
parcial com a pesquisa em andamento. Por meio de livros e artigos retirados da
internet já foi realizado estudo bibliográfico sobre Mapas de Atividades detalhando
suas diversas utilizações, mas com maior especificidade na parte de Design
Instrucional. Neste aspecto, as contribuições de Andréa Filatro tem sido significativas
para o entendimento conceitual e prático do Design Instrucional. Também já foi
definida a linguagem de programação que é PHP e as bibliotecas para o
desenvolvimento do sistema em Javascript. Está sendo realizada, no momento, a
escrita das regras (restrições) do negócio que farão parte do sistema. Conclusão: O
objetivo pretendido pela pesquisa tem sido cumprido. Até o momento é possível
vislumbrar que o mesmo será atingido com o desenvolvimento de um sistema
(software) para ser utilizado em Educação a Distância por meio do Design
Instrucional. Metade da pesquisa já se encontra realizada.

Palavras-chave: Mapas colaborativos. Informática. Software. 

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


