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1. INTRODUÇÃO 
Um aplicativo para edição cooperativa/colaborativa é parte do campo de 

pesquisa de CSCW (Computer Supported Cooperative Work, em português 
Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador), mais especificamente como 
uma ferramenta de Groupware, termo que se refere a sistemas computacionais 
que auxiliam grupos de pessoas engajadas em uma tarefa ou objetivo comum 
e que fornecem uma interface para um ambiente compartilhado [3]. Uma idéia 
para aumentar a eficácia desse tipo de ferramenta poderia ser a implantação 
de um mecanismo de percepção de contexto[6]. 

Contexto é uma área relativamente nova da Ciência da Computação. A 
discussão sobre o significado de Contexto e como fazer aplicações que 
detectem e lidem com a idéia de contexto começou apenas em 1994 [7]. Desde 
então, vêm surgindo algumas definições e estudos sobre como aplicar contexto 
em várias áreas da computação, e uma das áreas que parece mais promissora 
à integração com Contexto é a de aplicações móveis e ubíquas [2], como é o 
caso do CoWS (Collaborative Writing through Shared Spaces) [1].  

O CoWS é uma ferramenta que tem por objetivo apoiar a criação de 
documentos textuais de forma colaborativa, focando no desenvolvimento móvel 
e com suporte tanto à escrita síncrona (online) quanto à assíncrona (offline). O 
CoWS utiliza um middleware baseado em espaços de tuplas, chamado Lime 
(Linda for Mobile Environments)[4], que serve para aliviar as complexidades 
inerentes de comunicação (integração) nesse tipo de aplicativo. Atualmente, 
não existe nada relacionado à aplicação de contexto ao CoWS e essa é a idéia 
desse trabalho: inserir a detecção, análise e visualização de contexto nessa 
ferramenta.  

Como o objetivo principal de Groupware é promover a interação e 
colaboração entre os seus usuários, a adição de mecanismos de inferência de 
contexto poderá ser muito útil no apoio ao trabalho em grupo, fornecendo 
serviços e informações relevantes a cada um dos membros do grupo durante a 
execução de suas tarefas colaborativas[8].  

2. OBJETIVOS 
Estender o CoWS para torná-lo ciente de contexto, usando o modelo de 

ontologia definido em [2] associado ao framework conceitual de contexto para 
groupware proposto em [6]. Assim, é esperado que com a união desses dois 
modelos junto à literatura de contexto e de CSCW, seja criado um modelo 
prático para pesquisas nesse campo de contexto e colaboração.  

3. CRONOGRAMA 
O cronograma abaixo especifica as datas para as principais atividades 

no desenvolvimento do trabalho de graduação:   
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