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Contexto
Um Sistema de Gestão de Aprendizagem (do inglês Learning Management System,
ou LMS) é um pacote de software que permite o gerenciamento e a abordagem de
conteúdos para aprendizagem, além de outros recursos para os estudantes. A maioria dos
LMS é baseada na Internet possibilitando um amplo acesso aos conteúdos facilitando a
aprendizagem e a administração, uma vez que os alunos e tutores podem usar esses LMS a
qualquer momento e em qualquer lugar. (OAK TREE SYSTEMS, 2002). Os LMS
normalmente têm como funções a matrícula de alunos, a abordagem de conteúdo, o
acompanhamento de cursos, avaliações e também a gestão de aulas acompanhadas por um
professor ou tutores (STAPLES e SIDDON, 2004).
Perris (2013) demostra que a interação em pequenos grupos dentro de um LMS
aumenta a colaboração entre os alunos podendo facilitar a aprendizagem enquanto que uma
boa percepção por partes dos professores no acompanhamento das atividades dos grupos de
alunos possibilita uma maior rapidez e eficácia na avaliação dessas atividades.
O Amadeus é LMS que foi desenvolvido pelo grupo de Ciências Cognitivas
e Tecnologias Educacionais (CCTE), do Centro de Informática da Universidade
Federal de Pernambuco (CIn-UFPE) que agrega ao seu conteúdo três valores:
Acessibilidade Plena; Monitoramento Abrangente; Mobilidade Ampla.
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Objetivos
O objetivo deste trabalho é evoluir as atividades de pequenos grupos dentro
do LMS Amadeus. Para tanto, será desenvolvida uma forma de entrega de
trabalho em grupo para melhorar a colaboração entres os alunos, e também uma
avaliação interna dos grupos para que os professores e tutores continuem tendo
uma boa percepção das atividades desenvolvidas por cada aluno.
Para alcançar os objetivos propostos, o desenvolvimento das
funcionalidades usará um procedimento metodológico dividido em quatro etapas:
(i)Revisão da literatura (ii)Análise de contexto (necessidade do usuário)
(iii)Storyboard, prototipagem e avaliação heurística (iv)Implementação e avaliação.

4

Cronograma
Atividade
Revisão da Literatura
Análise de contexto
Prototipagem
Implementação e avaliação
Escrita do Relatório
Elaboração da apresentação

Junho

x

x

Julho

x
x

x
x
x

x
x x
x x
x x

Agosto

x x
x x
x x

x
x

x
x

Setembro

x
x x
x x

x
x
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