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INTRODUÇÃO

Os ambientes virtuais de aprendizagem adquirem espaço nos processos educativos,

sendo que muitas pessoas utilizam destas ferramentas simplesmente com intuito de

promover socialização ou ainda por motivos profissionais. A Universidade Federal do Rio

Grande (FURG) conta com diversas ferramentas educacionais como o ambiente Moodle

que apresenta características multiplicadoras da informação através de ambientes

acadêmicos de discussão, grupos de formação continuada de professores, fóruns de

debates sobre diferentes temas ancorados nas disciplinas pertencentes aos cursos de

graduação e pós-graduação, enfim inúmeras são as possibilidades de que estas

ferramentas possam produzir sentido na construção do conhecimento, independente da

área do saber proporcionando assim uma percepção mais interdisciplinar sob o olhar de

diferentes saberes.

O Multigrupo da FURG, caracteriza-se por um modelo de organização das atividades

acadêmicas a partir de grupos de interesse, sendo compartilhados não somente

elementos de infra-estrutura e recursos humanos, mas também resultados baseados na

execução de políticas de incentivo à formação de novos grupos, principalmente em nível

de graduação e de pós-graduação, vinculadas ao Programa Institucional de Pós-

Graduação REUNI de Assistência ao Ensino de Graduação e Educação Básica.

METODOLOGIA

O referido projeto consolida-se na construção e utilização da plataforma

MULTIGRUPO com intuito de incorporar à cultura institucional das novas técnicas,

tecnologias e metodologias de trabalho cooperativo baseado em infra-estrutura de redes

sociais.

1 PPG Educação em Ciências (FURG).
2 PPG Educação em Ciências (FURG).
3 PPG Modelagem Computacional (FURG).
4,5,6 PPG Química Tecnológica e Ambiental (FURG).
7 PPG Educação em Ciências – Coordenador Engenharia Computação (FURG).



O número de beneficiados facilmente se extrapola para toda a comunidade

universitária, na medida em que pode potencializar todos os trabalhos de ordem

acadêmica desenvolvidos na universidade, agregando maiores possibilidades de

interação entre os cursos de graduação e pós-graduação. Desta forma, graduandos e

pós-graduandos têm construído grupos de interesse na plataforma, possibilitando assim

um espaço dialógico dentro da universidade, sendo que os cursos de pós-graduação em

Educação em Ciências – Química da vida e saúde, Química Tecnológica e Ambiental,

Modelagem Computacional e graduação em Licenciatura em Química, Biblioteconomia,

Administração, Engenharia da Automação, Sistemas de Informação, Engenharia de

Computação e Matemática Aplicada, participam do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste espaçotempo muitos grupos foram construídos e consegue-se perceber uma

interação ainda inicial, porém que se estabelece para além do ambiente virtual como o

grupo de estudos sobre a problematização da abordagem entre Ciência, Tecnologia e

Sociedade (CTS). Outro aspecto importante, refere-se a constituição de um movimento no

curso de pós-graduação em Educação em Ciências no sentido de promover um espaço

dialógico-reflexivo a partir de resumos dos projetos ou trabalhos em desenvolvimento de

dissertação e tese ou ainda o grupo construído que permite discutir a Educação em

Ciências, os Exergames, Química Tecnológica e Ambiental (QTA), seminários de Análise

Funcional, Redes Neurais, entre outros. Possivelmente, alguns limites encontrados

referem-se a divulgação e acesso a plataforma, pois ainda mostra-se um pouco restrito.

No entanto, os espaços dialógicos instituídos adquirem significado e intensidade, no

sentido de que se constitui num ambiente interdisciplinar que permite postagem de

materiais como artigos, acessos a links, vídeos, enfim muitas possibilidades de estreitar a

interface graduação e pós-graduação, assim como ensino, pesquisa e extensão na

universidade.



CONCLUSÃO

O MULTIGRUPO da FURG na sua fase inicial de veiculação na universidade tem

promovido a instituição de grupos de interesse que permitem interação para além do

espaço virtual da plataforma, agregando os cursos de graduação e pós-graduação. No

entanto, a estimativa que se tem refere-se ao fato de que no momento em que a

plataforma estiver disponibilizada para toda a comunidade acadêmica, os índices de

acessibilidade e interação serão mais intensos.
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