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3 ELEMENTOS DO PROJETO DE EXTENSÃO
3.1 INTRODUÇÃO
Em um relatório de 1994, encomendado pela Comunidade Europeia, Coll e Monereo (2010)
evidenciavam que estávamos assistindo já há algumas décadas ao surgimento de uma nova
forma de organização econômica, social, política e cultural, identificada como  Sociedade da
Informação (SI), que comportava novas maneiras de trabalhar, de comunicar-se, de relacionar-
se, de aprender, de pensar e, em suma, de viver. Ainda para estes autores, o fato significativo é
que essa nova sociedade se sustenta, em grande medida, no desenvolvimento espetacular das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) durante a segunda metade do século XX.
Como consequência  desse  desenvolvimento,  estaríamos,  nas  palavras  de  Castells  (2001),
diante  de  um  “novo  paradigma  tecnológico,  organizado  em  torno  das  tecnologias  da

1 Aluna do curso de Engenharia da Computação/UEMA.
2 Professor do curso de Engenharia da Computação/UEMA.
3 Professor do curso de Engenharia da Computação/UEMA.
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informação” e associado a profundas transformações sociais, econômicas e culturais. Ainda
para Coll e Monereo (2010), o fenômeno da internet e seu impacto na vida das pessoas seriam,
neste  sentido,  apenas  uma  manifestação  a  mais  e  com  certeza  não  a  última,  do  novo
paradigma tecnológico e das transformações socioeconômicas e socioculturais a ele associado.
Coli  e  Marti  (2001)  frisam  que  as  TICs  têm  sido  sempre,  em  suas  diferentes  fases  de
desenvolvimento, instrumentos para pensar, aprender, conhecer, representar e transmitir para
outras pessoas e para outras gerações os conhecimentos adquiridos.  Pozo (2004) frisava que
as tecnologias estavam possibilitando novas formas de distribuição social do conhecimento,
que estávamos apenas começando a vislumbrar, mas que seguramente tornava necessárias
novas formas de alfabetização (literária, gráfica, informática, científica, etc.). Já em UNESCO
(2010),  tem-se  que  as  discussões  sobre  essas  tecnologias  como  parte  do  processo  e
aprofundamento nas mudanças da sociedade e seus impactos educacionais ainda não tem
recebido a devida atenção. 
Diante  da  disseminação  das  tecnologias  digitais  em diversas  atividades  empreendidas  na
sociedade moderna, a educação não deve ficar alheia a esse processo. A partir da década de
1990, são encontrados documentos oficiais que recomendam a inserção e incentivo ao uso das
tecnologias digitais em educação por serem consideradas ferramentas que viabilizam a criação
de espaço mais significativos de aprendizagem (MAIA e BARRETO, 2012).
Vivacqua e  Garcia  (2011)  consideram que a formação de grupos de trabalho  possibilita  a
divisão de tarefas em um projeto,  e a estratégia  “dividir  para conquistar”  torna a carga de
trabalho  menor  para  cada  participante  individualmente  e  algumas  tarefas  podem  ser
executadas  em  paralelo.  Como  consequência,  é  esperado  que  o  projeto  termine  mais
rapidamente. Outro motivo para colaborar é a ocorrência da diversidade de opiniões em um
grupo,  o  que  possibilita  a  análise  de  questões  sob  diferentes  pontos  de  vista,  o  que
potencialmente resulta numa avaliação melhor.
Rios  et  al.  (2017)  ressaltam que  diferentes  abordagens  pedagógicas  têm utilizado  mapas
conceituais para auxiliar os aprendizes nos processos de significação de novos conteúdos ou
na ressignificação dos que já aprenderam. Isto porque os mapas permitem aos estudantes
localizar e estabelecer relações de composição, similaridade, diferenciação e/ou equivalência
entre os que eles estão aprendendo e os conceitos já presentes em sua estrutura cognitiva
(RIOS et al., 2017).
A teoria  de mapas conceituais  foi  desenvolvida,  na década de 70,  pelo  pesquisador  norte
americano Joseph Novak e seus colaboradores da Universidade de Cornell nos EUA. Novak
procurou  acompanhar  e  compreender  as  mudanças  no  conhecimento  das  crianças  sobre
ciência. Esta estratégia de ensino consiste em uma forma de instrumentalização da teoria da
aprendizagem significativa, baseada na psicologia do aprendizado de David Ausubel. A ideia
fundamental na psicologia cognitiva de Auzubel é que a aprendizagem ocorre pela assimilação
de  novos  conceitos  e  proposições  em  estruturas  conceituais  e  proposicionais  existentes
mantidas pelo aprendiz.  Essa estrutura de conhecimento,  como realizada por um aprendiz,
também é  chamada  de  estrutura  cognitiva  do  indivíduo  (NOVAK  e  CANÃS,  2008).  Nesta
perspectiva,  o  estudante  reconstrói  e  reelabora  o  conhecimento  por  ele  próprio  no qual  a
assimilação  dos  novos  conceitos  se  apoia  em outros  pré-estabelecidos  (FERREIRA et  al.,
2012). 
Novak  e  Canãs  (2008)  enfatizam  que  mapas  conceituais  são  ferramentas  gráficas  para
organizar  e  apresentar  o  conhecimento.  Eles  incluem  conceitos,  geralmente  incluídos  em
círculos ou caixas de algum tipo, e relacionamentos entre conceitos indicados por uma linha de
conexão que liga dois conceitos. Palavras na linha, chamadas de palavras de ligação ou frases
de ligação,  especificam a  relação entre  os  dois  conceitos.  Conceito  é  definido  como uma
regularidade percebida em eventos ou objetos, ou registros de eventos ou objetos, designados
por um rótulo. O rótulo para a maioria dos conceitos é uma palavra, embora algumas vezes
utilizemos símbolos como + ou % e, às vezes, mais de uma palavra seja usada. Proposições
são declarações sobre algum objeto ou evento no universo,  seja natural  ou construído.  As
proposições  contém  dois  ou  mais  conceitos  conectados  usando  palavras  ou  frases  de
vinculação para formar uma declaração significativa. Às vezes, essas são chamadas unidades
semânticas ou unidades de significado. A Figura 1 mostra um exemplo de um mapa conceitual
que descreve a estrutura dos mapas conceituais e ilustra as características acima (NOVAK e
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CANÃS, 2008).

Figura 1: Um mapa conceitual mostrando as principais características dos mapas conceituais.
Mapas conceituais tendem a ser lidos, progredindo de cima para baixo.

Fonte: Novak e Canãs (2008)4.

Novak e Canãs (2008) destacam que outra característica dos mapas conceituais é que os
conceitos são representados de forma hierárquica com os conceitos mais abrangentes e mais
gerais  no  topo  do  mapa  e  os  conceitos  mais  específicos,  menos  gerais,  organizados
hierarquicamente abaixo. Outra característica importante dos mapas conceituais é a inclusão
de links cruzados. São relacionamentos ou links entre conceitos em diferentes segmentos ou
domínios do mapa conceitual. Os links cruzados nos ajudam a ver como um conceito em um
domínio de conhecimento representado no mapa está relacionado a um conceito em outro
domínio mostrado no mapa. Na criação de novos conhecimentos, as ligações cruzadas muitas
vezes  representam saltos  criativos  por  parte  do  produtor  de  conhecimento.  Existem duas
características  de  mapas  conceituais  que  são  importantes  na  facilitação  do  pensamento
criativo:  a  estrutura hierárquica que é representada em um bom mapa e a  capacidade de
procurar e caracterizar novos links cruzados (NOVAK e CANÃS, 2008).
Um recurso final que pode ser adicionado a mapas conceituais é um exemplo específico de
eventos  ou  objetos  que  ajudam  a  esclarecer  o  significado  de  um  determinado  conceito.
Normalmente,  eles  não  são  incluídos  em  ovais  ou  caixas,  pois  são  eventos  ou  objetos
específicos e não representam conceitos (NOVAK e CANÃS, 2008).
Um dos  usos  poderosos  dos  mapas  conceituais  não  é  apenas  como  uma  ferramenta  de
aprendizado, mas também como uma ferramenta de avaliação, encorajando os alunos a usar
padrões de aprendizagem de modo significativo. Os mapas conceituais também são eficazes
na  identificação  de  ideias  válidas  e  inválidas  mantidas  pelos  alunos.  Eles  podem ser  tão
eficazes quanto entrevistas clínicas mais demoradas para identificar o conhecimento relevante
que um aprendiz possui antes e depois da instrução (NOVAK e CANÃS, 2008). 

3.1.1 Fundamentos Psicológicos de Mapas Conceituais
Novak e  Canãs (2008)  frisam que além da distinção  entre  o  processo  de aprendizado  da
descoberta, onde os atributos dos conceitos são identificados de forma autônoma pelo aprendiz
e o  processo  de  aprendizado  da  recepção,  onde  os  atributos  dos  conceitos  são  descritos
usando a linguagem e transmitidos ao aprendiz, Auzubel fez a distinção muito importante entre
aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa requer três
condições, conforme descritas abaixo.

1) O material a ser aprendido deve ser conceitualmente claro e apresentado com linguagem e
exemplos relacionados ao conhecimento prévio do aluno. Mapas conceituais podem ser úteis

4 http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps 
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para  atender  a  essa  condição,  tanto  identificando grandes  conceitos  gerais  mantidos  pelo
aprendiz  antes  da  instrução  sobre  conceitos  mais  específicos,  como  auxiliando  no
sequenciamento  de  tarefas  de  aprendizagem,  através  de  conhecimentos  progressivamente
mais explícitos que podem ser ancorados no desenvolvimento de estruturas conceituais.
2. O aluno deve possuir conhecimento prévio relevante. Essa condição pode ser satisfeita após
3  anos  de  idade  para  praticamente  qualquer  domínio  de  assunto,  mas  é  necessário  ser
cuidadoso e explícito na construção de estruturas de conceito, caso se pretenda apresentar
conhecimento  específico  detalhado em qualquer  campo nas  lições subsequentes.  Novak e
Canãs (2008) destacam, portanto, que as condições (1) e (2) estão inter-relacionadas e ambas
são importantes.
3)  O  aluno  deve  escolher  aprender  de  forma  significa.  A única  condição  sobre  a  qual  o
professor  ou mentor  tem apenas controle indireto é a motivação dos alunos para escolher
aprender,  tentando  incorporar  novos  significados  ao  seu  conhecimento  prévio,  em vez  de
simplesmente  memorizar  definições  conceituais  ou  proposições  proposicionais  ou
procedimentos computacionais. O controle indireto sobre essa escolha é principalmente nas
estratégias  instrucionais  usadas  e  nas  estratégias  de  avaliação  utilizadas.  Estratégias
instrucionais  que  enfatizam relacionar  novos  conhecimentos  ao  conhecimento  existente  do
aluno estimulam a aprendizagem significativa. As estratégias de avaliação que incentivam a
relacionar  as  ideias  que  possuem  com  novas  ideias  também  incentivam  a  aprendizagem
significativa. Testes objetivos típicos raramente requerem mais do que aprendizagem mecânica.
Na verdade, as piores formas de testes objetivos, ou testes de respostas curtas, exigem a
lembrança literal de afirmações, e isso pode ser impedido pela aprendizagem significativa em
que novos conhecimentos são assimilados em estruturas existentes, dificultando rememoração
de definições ou descrições específicas verbais. Este tipo de problema foi reconhecido anos
atrás em The Tyranny of Testing, de Hoffman5 (1962).
As pessoas frequentemente confundem aprendizado mecânico e aprendizagem significativa
com abordagens de ensino que podem variar de um contínuo, desde a apresentação direta de
informações  (que  podem  ser  conceitualmente  obscuras  ou  conceitualmente  explícitas)  até
abordagens autônomas de descobertas onde o aprendiz percebe as regularidades e constrói
seus próprios conceitos.. Tanto a apresentação altamente mecânica ou altamente significativa
pelo aluno, dependendo da disposição do aluno e da organização dos materiais instrucionais
(NOVAK e CANÃS, 2008). Essas distinções são mostradas na Figura 2.

Figura 2: O contínuo de aprendizado Rote-Significativo não é o mesmo que o contínuo
instrucional Recepção-Descoberta.

Fonte: Novak e Canãs (2008).

5 https://www.amazon.co.uk/Tyranny-Testing-Banesh-Hoffman/dp/048643091X 
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Novak e Canãs (2008) afirmam que há a noção equivocada de que os estudos de “pesquisa”
garantirão uma aprendizagem significativa. A realidade é que, a menos que os alunos possuam
pelo menos uma compreensão conceitual rudimentar do fenômeno que estão investigando, a
atividade pode levar a pouco ou nenhum ganho em seu conhecimento relevante e pode ser
pouco mais que trabalho ocupado. De fato, a base de pesquisa para o apoio à aprendizagem
de pesquisa amplamente recomendada é praticamente inexistente. De acordo com Novak e
Canãs (2008),  outro avanço importante  em nossa compreensão da aprendizagem é que a
memória humana não é um “vaso” único a ser preenchido, mas sim um conjunto complexo de
sistemas de memória inter-relacionados. A Figura 3 ilustra os sistemas de memória da mente
humana e as interações com entradas e nossas entradas afetivas e psicomotoras.

Figura 3: Os principais sistemas de memória do cérebro interagem quando estamos
aprendendo.

Fonte: Novak e Canãs (2008).

3.1.2 Fundamentos Epistemológicos dos Mapas Conceituais
Novak e Canãs (2008) esclarecem que epistemologia é aquele ramo da filosofia que lida com a
natureza do conhecimento e a criação de novos conhecimentos. Há uma relação importante
entre a psicologia da aprendizagem, como a entendemos hoje, e o crescente consenso entre
filósofos e epistemólogos de que a criação de novos conhecimentos é um processo construtivo
que envolve tanto nosso conhecimento quanto nossas emoções ou o impulso para criar novos
significados e novas formas para representar esses significados. Os alunos que lutam para
criar bons mapas conceituais estão envolvidos em um processo criativo, e isso pode ser um
desafio, especialmente para os alunos que passaram a maior parte de sua vida aprendendo
mecanicamente. A aprendizagem mecânica contribui muito pouco, na melhor das hipóteses,
para as nossas estruturas de conhecimento e, portanto, não pode fundamentar o pensamento
criativo ou a resolução de novos problemas (NOVAK e CANÃS, 2008).

3.1.3 Construindo Bons Mapas Conceituais
Ao  aprender  a  construir  um mapa  conceitual,  é  importante  começar  com um domínio  de
conhecimento que é muito familiar  para a pessoa que está  construindo o mapa.  Como as
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estruturas  do  mapa  conceitual  dependem  do  contexto  em  que  serão  usadas,  é  melhor
identificar um segmento de um texto, um laboratório, uma atividade de campo ou um problema
ou questão específica que se está tentando entender.  Isso cria um contexto que ajudará a
determinar a estrutura hierárquica do mapa conceitual. Também é útil selecionar um domínio
limitado de conhecimento para os primeiros mapas conceituais (NOVAK e CANÃS, 2008).
Novak e Canãs (2008) enfatizam que uma boa maneira de definir o contexto para um mapa
conceitual é construir uma questão de foco, ou seja, uma pergunta que especifica claramente o
problema ou questão que o mapa conceitual deve ajudar a resolver. Cada mapa conceitual
responde  a  uma  questão  de  foco,  e  uma  boa  pergunta  de  foco  pode  levar  a  um mapa
conceitual muito mais rico. Ao aprender a construir mapas conceituais, os aprendizes tendem a
se desviar da questão de foco e construir um mapa conceitual que pode estar relacionado ao
domínio, mas que não responde à pergunta. Afirma-se frequentemente que o primeiro passo
para aprender sobre algo é fazer as perguntas certas, concluem Novak e Canãs (2008).
Dado um domínio selecionado e uma questão ou problema definido neste domínio, a próxima
etapa é identificar os principais conceitos que se aplicam a esse domínio. Geralmente 15 a 25
conceitos serão suficientes. Esses conceitos podem ser listados e, a partir do conceito mais
geral  e mais inclusivo,  para esse problema ou situação específica no topo da lista,  para o
conceito mais específico e menos geral na lista, parte inferior da lista. Embora essa ordem de
classificação possa ser apenas aproximada, ajuda a iniciar o processo de construção do mapa
(NOVAK e CANÃS, 2008). Novak e Canãs (2008) se referem à lista de conceitos como um
estacionamento, uma vez que iremos mover esses conceitos para o mapa conceitual conforme
determina-se  que  os  mesmos  se  encaixam.  Alguns  conceitos  podem  permanecer  no
estacionamento  quando  o  mapa  estiver  completo  se  o  cartógrafo  não  encontrar  uma  boa
conexão, para estes com outros conceitos no mapa.
O próximo passo é construir um mapa conceitual preliminar. Isso pode ser feito escrevendo
todos os conceitos no Post-its6 (TM), ou preferencialmente, usando o programa de software de
computador  IHMC  CmapTools  (http://cmap.ihmc.us).  Os  post-its permitem  que  um  grupo
trabalhe em um quadro branco ou papel de embrulho e mova os conceitos com facilidade. Isso
é  necessário  quando  se  começa  a  lutar  com  o  processo  de  construção  de  uma  boa
organização hierárquica. Programas de software de computador são ainda melhores na medida
em que permitem a movimentação de conceitos juntamente com instruções de ligação e a
movimentação de grupos de conceitos e links para reestruturar o mapa. Quando o CmapTools
é usado em conjunto com um projetor de computador, dois ou mais indivíduos podem colaborar
facilmente na construção de um mapa conceitual e ver as alterações à medida que avançam
em seu trabalho. O CmapTools também permite a colaboração entre indivíduos na mesma sala
ou em qualquer lugar do mundo, e os mapas podem ser construídos de forma síncrona ou
assíncrona, dependendo das agendas dos criadores de mapas (NOVAK e CANÃS, 2008).
Para  Novak  e  Canãs  (2008),  uma  vez  que  o  mapa  preliminar  é  construído,  as  ligações
cruzadas devem ser procuradas. Essas são ligações entre conceitos em diferentes segmentos
ou domínios de conhecimento no mapa que ajudam a ilustrar  como esses domínios estão
relacionados entre si. Os links cruzados são importantes para mostrar que o aluno entende as
relações entre os subdomínios no mapa. Por fim, o mapa deve ser  revisado, os conceitos
devem ser reposicionados de forma a conferir  clareza e melhor estrutura geral  e um mapa
“final” preparado. Quando o  software de computador é usado, pode-se voltar atrás, alterar o
tamanho e o estilo da fonte e adicionar cores para “vestir” o mapa conceitual. 
Alicerçado no contexto  trazido nessa seção,  o  presente projeto  tem por foco apresentar  e
utilizar  uma  abordagem  sobre  as  potencialidades  dos  Mapas  Conceituais (MC)  como
estratégia  pedagógica inovadora  e  motivadora à  luz de uma perspectiva de aprendizagem
colaborativa. No projeto, a ferramenta CmapTools é utilizada para a construção dos MCs. O
CmapTools  é um  software resultado  de  uma  pesquisa  realizada  no  Instituto  de  Cognição
Humana e de Máquinas (IHMC7) da Florida. Ele permite que os usuários construam, naveguem,
compartilhem e critiquem modelos de conhecimento representados como mapas conceituais.
Segundo o site de desenvolvimento do produto (IHMC), mapas conceituais são ferramentas

6 https://pt.wikipedia.org/wiki/Post-it 
7 https://cmap.ihmc.us/ 
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gráficas para estruturar e representar o conhecimento de maneira organizada. Nas Figuras 4 e
5 são ilustrados mapas conceituais construídos no CmapTools.

Figura 4: Exemplo de um mapa conceitual construído no Cmap Tools.
Fonte: https://cmap.ihmc.us/ 

Figura 5: Mapa conceitual de teorias e modelos de colaboração
Fonte: O autor (2018), adaptado de Fuks et al. (2011)

Ferreira et al. (2012) consideram que dentre as estratégias de ensino que aproximam conceitos
e fatos e que demonstram ser, metodologicamente, favorável a construção do conhecimento de
forma  interdisciplinar  está  o  mapeamento  conceitual.  Ainda  para  estes  autores,  mapas
conceituais  permitem  que  o  estudante  elabore  conceitos  e  os  organize  em sua  estrutura
cognitiva,  numa  rede  de  relações  com  características  multilineares,  não  restritas  ao
pensamento cartesiano, o que, para o ensino do raciocínio clínico, é fundamental.
Naoe (2014) destaca o que caracteriza o mapa conceitual é o que chamamos de proposição.
São dois  conceitos que colocamos em “caixinhas”  e  unimos com uma seta,  indicando um
sentido de leitura; em cima da flecha, é explicada a relação conceitual entre eles, explica Paulo
Rogério Miranda Correia, coordenador do Grupo de Pesquisa Mapas Conceituais, que desde
2005 estuda estratégias para elaboração e aproveitamento desses organizadores como modo

http://mapasconceituais.com.br/home/
https://cmap.ihmc.us/
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de promover a aprendizagem significativa.

3.2 OBJETIVO GERAL
Habilitar  professores  e  alunos  no  desenvolvimento  de  mapas  conceituais como  estratégia
pedagógica para a construção do conhecimento de forma significativa e colaborativa. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Despertar professores e alunos na importância do uso de TICs no apoio ao processo ensino e
aprendizagem;
• Motivar  professores  e  alunos  para  o  uso  de  mapas  conceituais  na  construção  do
conhecimento numa perspectiva de aprendizagem significativa e colaborativa;
• Capacitar  professores  e  alunos  no  uso  da  ferramenta  CmapTools para  apoiar  o
desenvolvimento de mapas conceituais  utilizados na construção do conhecimento de forma
significativa e colaborativa;
• Construir  um  repositório  web  com  os  mapas  conceituais  construídos  pelos  alunos  e
professores de forma a compartilhá-los com a sociedade;
• Publicar os resultados do projeto para a sociedade como um todo, através de mídias digitais,
online, impressa e/ou televisionada.

3.4 REVISÃO DE LITERATURA
Coll  e  Monereo  (2010)  consideram  que  é  cada  vez  mais  frequente,  em  todos  os  níveis
educacionais,  experiências que tendem a apresentar e organizar as atividades de ensino e
aprendizagem, e também as atividades de avaliação, como atividades e tarefas de grupos.
Corroborando  com  essa  assertiva,  em  Moran  (2013),  tem-se  que,  do  ponto  de  vista
pedagógico, o importante é considerar processos colaborativos, menos hierárquicos e menos
formatados,  que  combinam  o  melhor  dos  percursos  individuais  com  momentos  de
aprendizagem  em  grupo,  de  colaboração  intensa.  Seeber  et  al.  (2012)  trazem  que  a
colaboração descreve um esforço conjunto para atingir  uma meta de grupo e parece estar
relacionada com o sucesso e sustentabilidade de uma organização, e concluem que quando as
pessoas  residem em algum tipo  de  ambiente  colaborativo,  as  despesas  de  planejamento,
pesquisa, treinamento e outras atividades de desenvolvimento podem ser reduzidas, resultando
em redução de custos e eficiência, bem como no aumento da qualidade. 
Costaguta e Menini (2014) ressaltam que a colaboração leva a resultados positivos quando os
membros do grupo dão e recebem apoio, compartilham recursos, negociam com seus pares,
constroem  conhecimentos,  adquirem  habilidades,  resolvem  conflitos  e  articulam  entre  si
habilidades interpessoais. Lerís et al.  (2016) consideram que uma interação social entre os
alunos  promove  o  rendimento  uns  dos  outros  através  de  apoio,  ajuda  e  participação  nas
atividades de aprendizagem. Corroborando com a assertiva  de Lerís  et  al.  (2016),  Oliveira
(2013) já afirmava que a construção de um contexto social pode motivar os alunos com seus
colegas ou instrutores a compartilhar informações e aprender para trabalhar como um grupo, e
concluía, que além disso, através dos serviços de interação social, a motivação dos alunos
para aprender, desde que guiada por uma estratégia colaborativa, é aumentada. Vivacqua e
Garcia (2011) atestam que uma equipe, trabalhando em sinergia, atinge resultados melhores
do que uma pessoa trabalhando individualmente. Ainda para estes autores, para lidar com a
grande quantidade de informação e a multiplicidade de domínios, as pessoas se tornam cada
vez mais especializadas, com habilidades e conhecimentos distintos, e concluem que resolver
um problema complexo muitas vezes requer uma combinação de habilidades que só é obtida
em grupo, pois o grupo apresenta mais habilidades do que uma única pessoa.
Rios et al. (2017) ressaltam que os mapas conceituais são representações gráficas de relações
entre  conceitos.  Eles  têm  sido  utilizados  em  diferentes  domínios  do  conhecimento,
principalmente na educação (NOVAK e CANÃS, 2006). Mapas conceituais foram propostos por
Novak como uma ferramenta para representar e organizar o conhecimento, uma vez que a
estrutura  cognitiva  de  um individuo  pode ser  interpretada  como um conjunto  de  conceitos
relacionados entre si, de modo a formar proposições significativas.
Moreira (2012) frisa que mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são apenas diagramas
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indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos.
Ainda para este autor, embora normalmente tenham uma organização hierárquica e, muitas
vezes,  incluam  setas,  tais  diagramas  não  devem  ser  confundidos  com  organogramas  ou
diagramas  de  fluxo,  pois  não  implicam  sequência,  temporalidade  ou  direcionalidade,  nem
hierarquias organizacionais ou de poder. Mapas conceituais são diagramas de significados, de
relações significativas; de hierarquias conceituais, se for o caso. Isso também os diferenciam
das redes semânticas que não necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e não
obrigatoriamente  incluem  apenas  conceitos.  Mapas  conceituais  também  não  devem  ser
confundidos com mapas mentais que são livres, associacionistas, não se ocupam de relações
entre  conceitos,  incluem  coisas  que  não  são  conceitos  e  não  estão  organizados
hierarquicamente. Não devem, igualmente, ser confundidos com quadros sinópticos que são
diagramas  classificatórios.  Mapas  conceituais  não  buscam  classificar  conceitos,  mas  sim
relacioná-los e hierarquizá-los (MOREIRA, 2012). Moreira (2012) traz dois exemplos de mapas
conceituais ilustrados nas Figuras 6 e 7.

Figura 6: Mapa conceitual para o núcleo interdisciplinar de ciências do 1o ano.
Fonte: Moreira (2012).

Figura 7: Mapa conceitual elaborado por um grupo de estudantes de 1o BUP (14/15 anos).
Fonte: Moreira (2012). 

De acordo com Moreira (2012), a teoria que está por trás do mapeamento conceitual é a teoria
cognitiva  de  aprendizagem  de  David  Ausubel.  Trata-se,  no  entanto,  de  uma  técnica
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desenvolvida em meados da década de setenta por Joseph Novak e seus colaboradores na
Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ausubel nunca falou de mapas conceituais em
sua  teoria.  O  conceito  básico  da  teoria  de  Ausubel  é  o  de  aprendizagem significativa.  A
aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação (conceito,  ideia,  proposição)
adquire  significados  para  o  aprendiz  através  de  uma espécie  de  ancoragem em aspectos
relevantes  da  estrutura  cognitiva  preexistente  do  indivíduo,  isto  é,  em  conceitos,  ideias,
proposições  já  existentes  em  sua  estrutura  de  conhecimentos  (ou  de  significados)  com
determinado  grau  de  clareza,  estabilidade  e  diferenciação.  Esses  aspectos  relevantes  da
estrutura  cognitiva  que  servem  de  ancouradouro  para  a  nova  informação  são  chamados
“subsunçores”. O termo ancorar, no entanto, apesar de útil como uma primeira ideia do que é
aprendizagem significativa não dá uma imagem da dinâmica do processo. Na aprendizagem
significativa há uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se
modificam.  À  medida  que  o  conhecimento  prévio  serve  de  base  para  a  atribuição  de
significados  à  nova  informação,  ele  também  se  modifica,  ou  seja,  os  subsunçores  vão
adquirindo  novos  significados,  se  tornando  mais  diferenciados,  mais  estáveis.  Novos
subsunçores vão se formando; subsunçores vão interagindo entre si. A estrutura cognitiva está
constantemente  se  reestruturando  durante  a  aprendizagem  significativa.  O  processo  é
dinâmico; o conhecimento vai sendo construído (MOREIRA, 2012)..

3.4.1 O CmapTools
O IHMC CmapTools, como o seu próprio nome sugere, é uma ferramenta para criar,  editar,
compartilhar,  navegar e comentar mapas conceituais,  um tipo de organizador gráfico.  Esse
software, que foi desenvolvido pelo  Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), uma
instituição de pesquisa sem fins lucrativos associada ao sistema de universidades do estado da
Flórida,  nos  Estados  Unidos,  é  de  uso  gratuito  para  instituições  educacionais.  Sua  última
versão pode ser baixada de  http://cmap.ihmc.us/download/free_client.php. O CmapTools tem
versões para Windows, Mac, Linux e Solaris. E existe até mesmo uma versão para o laptop
educacional XO, da OLPC8. O site oficial do Cmap Tools está no link https://cmap.ihmc.us/. Um
tutorial  em  pdf  do  Cmap  Tools  está  disponível  no  site
https://chasqueweb.ufrgs.br/~slomp/edu01027/c-map-tools-simao.pdf,  e  videoaulas  da
ferramenta podem ser acessadas a partir das URLs a seguir: https://www.youtube.com/watch?
v=9W_lo8-TszI e  https://www.youtube.com/watch?v=T0V31Nc1TNA.  Outro  tutorial  acerca  do
Cmap  Tools  está  disponível  no  site
http://www.if.ufrgs.br/computador_ensino_fisica/cmaptools/cmaptools_introducao.htm.  Na  URL
http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps, também, é disponibilizado um tutorial acerca
de mapas conceituais. Na Figura 8 é ilustrada a tela principal do Cmap Tools, a partir da qual
podemos ver o frame9 que dar início ao mapa conceitual.    

Figura 8: Tela principal do Cmap Tools e o frame de início da construção do mapa conceitual
Fonte: O autor (2018).

8 https://pt.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child 
9 https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/frame.html 

http://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps
http://www.if.ufrgs.br/computador_ensino_fisica/cmaptools/cmaptools_introducao.htm
https://www.youtube.com/watch?v=T0V31Nc1TNA
https://www.youtube.com/watch?v=9W_lo8-TszI
https://www.youtube.com/watch?v=9W_lo8-TszI
https://chasqueweb.ufrgs.br/~slomp/edu01027/c-map-tools-simao.pdf
https://cmap.ihmc.us/
http://cmap.ihmc.us/download/free_client.php
https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/frame.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child
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O software CmapTools permite ao usuário vincular recursos (fotos, imagens, gráficos, vídeos,
tabelas, textos, páginas WWW ou outros mapas conceituais) localizados em qualquer lugar na
internet ou em arquivos pessoais a conceitos ou vinculando palavras em um mapa conceitual
através de operação simples de arrastar e soltar. Links para esses recursos são exibidos como
ícones sob os conceitos, conforme mostrado na Figura 9. Clicar em um desses ícones exibirá
uma lista de links a partir dos quais o usuário pode selecionar para abrir o recurso vinculado
(NOVAK e CANÃS, 2008).

Figura 9: Um mapa conceitual sobre pássaros construído por um estudante do ensino médio.
Os ícones sob os conceitos fornecem links para recursos (por exemplo, imagens, páginas da

Web, vídeos, outros mapas conceituais), alguns dos quais são mostrados na figura supracitada.
Fonte: Novak e Canãs (2008).

Em  Novak  e  Canãs  (2008),  tem-se  que  usando  o  CmapTools,  é  possível  usar  mapas
conceituais para acessar qualquer material que possa ser apresentado digitalmente, incluindo
materiais preparados pelo mapmaker10. Desta forma, mapas conceituais podem servir como
ferramentas de indexação e navegação para domínios complexos de conhecimento, como será
ilustrado posteriormente com materiais da NASA11 em marte. Ao facilitar a ligação entre mapas
conceituais, os aprendizes podem construir modelos de conhecimento, que são conjuntos de
mapas conceituais com recursos vinculados sobre um tópico específico,  demonstrando que
eles entendem que um domínio pode não se limitar a um único mapa conceitual.
Há  um corpo  crescente  de pesquisas  que  mostram que,  quando os  alunos  trabalham em
pequenos  grupos  e  cooperam  no  esforço  para  aprender  o  assunto,  resultam  resultados
cognitivos e afetivos positivos (JOHNSON et al., 1981; BERK e WINSLER, 1995). Vygotsky
(1978) introduziu a ideia de que a linguagem e o diálogo social podem apoiar a aprendizagem,
especialmente quando os membros do grupo social estão aproximadamente na mesma Zona
de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Ele (Vygotsky) descreve a ZDP como aquele nível de
compreensão para um determinado assunto, onde o aprendiz pode progredir por conta própria,

10 https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Map_Maker 
11 https://www.nasa.gov/ 

https://www.nasa.gov/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Map_Maker
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com a ajuda mínima de um tutor.  Preszler  (2004) atesta  que quando os alunos trabalham
cooperativamente em grupos e usam mapas conceituais para guiar seu aprendizado, ocorre um
aprendizado  significativamente  maior.  Novak  e  Canãs  (2008)  testemunham  que  em  suas
próprias aulas e  workshops,  e em aulas ministradas por seus alunos e colegas,  pequenos
grupos de estudantes que trabalham coletivamente para construir mapas conceituais podem
produzir alguns mapas notavelmente bons.
O CmapTools fornece suporte extensivo para o trabalho colaborativo durante a construção do
mapa conceitual. Os mapas conceituais criados com o CmapTools podem ser armazenados em
servidores,  onde qualquer pessoa na internet  pode acessá-los.  Muitos dos CmapTools  são
“públicos”, permitindo a qualquer pessoa (sem autorização necessária) publicar suas coleções
de mapas conceituais e recursos. Através de  CmapServers,  usuários de todas as idades e
trabalhando  em  muitas  disciplinas  publicaram  milhares  de  mapas  em  todos  os  tópicos  e
domínios (NOVAK e CANÃS, 2008).  Através do armazenamento de mapas conceituais  em
CmapServers, o CmapTools estimula a colaboração entre os usuários que estão construindo os
mapas. Quando os mapas são armazenados em um servidor na internet,  os usuários com
permissões apropriadas podem editar mapas conceituais compartilhados ao mesmo tempo (de
forma  síncrona)  ou  conforme  sua  conveniência  (de  forma  assíncrona).  “Discussão”  e
“Anotações” na forma de notas eletrônicas “Post-it” podem ser usadas para fazer comentários
sobre mapas conceituais ou durante a construção do mapa (NOVAK e CANÃS, 2008).
Novak e  Canãs (2008)  apontam que o alto  grau  de explicação  dos mapas conceituais  os
tornam um veículo ideal para a troca de ideias ou para a construção colaborativa de novos
conhecimentos.  Também,  estes  autores,  descobriram  que  os  obstáculos  decorrentes  de
insegurança pessoal e medo de constrangimento são amplamente contornados, uma vez que
os comentários críticos são direcionados ao mapa conceitual,  e não à pessoa(s)  que está
construindo o mapa. Fazer com que os alunos comentem os mapas conceituais um do outro,
estejam eles na mesma sala de aula ou em escolas diferentes, é uma forma eficaz de revisão
por pares e colaboração, concluem Novak e Canãs (2008).
De acordo com Novak e Canãs (2008),  o amplo suporte que o CmapTools  oferece para a
construção colaborativa de mapas conceituais por grupos, estejam eles no mesmo local ou em
locais distantes, encorajou o uso crescente de colaboração durante a construção de mapas.
Em uma variedade de ambientes educacionais, o mapeamento conceitual em pequenos grupos
serviu aos autores bem em tarefas tão diversas quanto a compreensão de ideias em teoria de
aprendizagem de assimilação para esclarecer conflitos de trabalho para resolução de conflitos
em corporações sem fins lucrativos. Mapas conceituais estão começando a ser usados em
corporações para ajudar as equipes a esclarecer e articular o conhecimento necessário para
resolver problemas que vão desde o design de novos produtos até o marketing e a resolução
de  problemas  administrativos.  Por  fim,  o  CmapTools  possui  um recurso  de  gravação  que
permite a gravação e reprodução de etapas na construção do mapa, incluindo a identificação
de cada colaborador (NOVAK e CANÃS, 2008).

3.4.1.1 Um novo modelo para a educação: um ambiente de aprendizagem centrado no
mapa de conceito
Novak e Canãs (2008) evidenciam que o CmapTools fornece uma variedade de recursos que
possibilitam aos professores usarem mapas conceituais para uma variedade de tarefas que os
alunos realizam. Além de um ambiente de rede que fomenta a colaboração e a possibilidade de
construir  modelos  de  conhecimento,  o  software permite  aos  usuários,  entre  outras
funcionalidades: a) buscar informações baseadas em um mapa conceituai, pelo qual o aluno
pode usar o Cmap para pesquisar informações para aprender mais sobre o tópico, levando a
um mapa melhorado com recursos vinculados, e iterativamente prosseguir em outra pesquisa,
b)  registrar  o  processo de construção de um Cmap para posterior  reprodução,  fornecendo
suporte ao professor no que é considerado um aspecto-chave do mapeamento conceitual: o
processo  de  construção  de  um mapa,  c)  exibir  em forma de  peça  um mapa conceitual  e
recursos associados em tela cheia para apresentações orais, d) comparar graficamente dois
Cmap,  permitindo  que  o  professor  compare  o  mapa  do  aluno  com o  dele/dela  para  uma
avaliação inicial. O mapa conceitual pode, assim, se tornar um artefato em torno do qual as
várias atividades do processo de aprendizagem podem ser centradas, conforme pode ser visto
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na Figura 10.

Figura 10: Todo o espectro de atividades de aprendizagem pode ser integrado usando o
CmapTools, incorporando várias atividades de aprendizagem gravadas através do software

criando um portfólio digital como produto de aprendizagem.
Fonte: Novak e Canãs (2008).

3.4.1.2 CmapTools ao redor do mundo
Novak e Canãs (2008) salientam que o  software CmapTools da IHMC está sendo usado por
milhares de pessoas em todo o mundo para criar e compartilhar mapas conceituais. A seguir,
estes  autores  listam  alguns  dos  testemunhos  e  experiências  de  indivíduos,  escolas  e
instituições usando o CmapTools.

a) Funcionamento de redes Wi-Fi 
Adrián Granados, um membro-chave da equipe de desenvolvimento do CmapTools que foi para
o Instituto de tecnologia da Flórida (FIT) há alguns anos, desenvolveu e publicou um conjunto
de ferramentas para lidar com Wi-Fi, incluindo o popular aplicativo “Wifi Explorer” que permite
digitalizar, monitorar e solucionar problemas de redes sem fio. Para explicar “Como funciona as
redes  Wi-Fi?”,  Adrián  utiliza  mapas  conceituais  em  seu  website
(https://www.adriangranados.com/learn).

b)  Workshops  de  mapeamento  de  conceitos  para  alunos  do  ensino  fundamental  e
adultos em Múrcia, Espanha
Manuel  Pérez,  de  Múrcia,  Espanha,  oferece  oficinas  sobre  mapeamento  conceitual  para
estudantes – particularmente para alunos mais jovens por volta de 10 anos – em que os alunos
analisam um texto, resumem e depois constroem um mapa conceitual à mão e depois usando o
CmapTools.

c)  Cmaps em filosofia do ensino médio no colégio estadual Benedicto João Cordeiro,
Curitiba, Brasil
Cláudio Roberto Molina Sanches, professor de filosofia e participante do programa PDE/2014-
15  (SEED-PR),  usa  uma  página  no  Facebook12 para  compartilhar  os  resultados  de  uma
experiência com os mapas conceituais do colégio estadual Benedicto João Cordeiro, escola

12 https://www.facebook.com/mapasconceituaisnafilosofia?hc_location=ufi 

https://www.facebook.com/mapasconceituaisnafilosofia?hc_location=ufi
https://www.adriangranados.com/learn
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secundária de Curitiba/Paraná, Brasil.  Os alunos dos dois primeiros anos do ensino médio
leram o texto da filosofia clássica, construíram Cmaps usando o CmapTools no Laboratório de
Computação Linux da escola e fizeram apresentações dos Cmaps que construíram.

d) WWMaps: Mapeamento Colaborativo de Conceito por Aluno de Diferentes Países
O projeto WWMaps, liderado por Alfredo Tifi e Antonietta Lombardi, foi ativo por volta de 2004-
2008  para  permitir  que  crianças  de  diferentes  países  do  mundo  construíssem  mapas
conceituais de maneira colaborativa. O projeto almejava uma forma divertida e interativa de
desenvolver o aprendizado e construir novos conceitos, a partir de experiências, conteúdos e
conhecimentos  prévios  das  crianças.  Os  líderes  do  projeto  constataram  que  a  tecnologia
CmapTools permitiu que as crianças trabalhassem de forma colaborativa e aprendessem o
idioma do parceiro.  Para mais informações:  www.2wmaps.com. Todo o desenvolvimento de
processos e produtos dos projetos pode ser visto no link http://goo.gl/AhK8wp

e) Ensine Menos, Aprenda Mais: Mapeando de conceitos e aprendizagem significativa na
Universidade Normal de Pequim (BNU)
Jinshan Wu, físico e educador da Universidade Normal de Pequim (BNU) e seus colegas do
BNU, juntamente com educadores de todo o mundo, estão realizando uma série de oficinas e
minicursos  para  fornecer  treinamento  de  habilidades  a  professores  e  alunos  BNU.  Mais
importante  ainda,  além  de  melhorar  as  habilidades  de  mapeamento  de  conceitos  dos
participantes, o programa é projetado para ajudar os participantes a pensar de uma forma mais
organizada e pensar sobre o que ensinar/aprender. O objetivo é que, uma vez que as pessoas
saibam  como  pensar  de  maneira  mais  eficiente  e  profunda,  e  também  saibam  melhor  o
ensinar/aprender,  elas  podem  ensinar/aprender  melhor  com  menos  tempo.
Ensino/aprendizagem  deve  ser  mais  concentrado  em  conceitos  básicos,  como  conceitos
fundamentais e estrutura lógica principal, em vez de todos os detalhes da glória. Desta forma,
os professores podem ensinar menos e, ao mesmo tempo, os alunos podem aprender mais
enquanto  estudam  menos.  A  equipe  do  BNU  também  está  a  trabalhar  em  cursos
demonstrativos que integram o conceito de mapeamento de perto com os assuntos seguindo o
princípio  de  aprender  apenas o  básico.  Para  mais  informações  do  programa,  visite  o  site
http://systemsci.org/cmap. 

f) CMC: Conferência de Mapeamento de Conceitos Reúne Cmappers de todo o mundo
A cada dois anos, os Cmappers de todo o mundo se encontram na CMC, a Conferência de
Mapeamento de Conceitos, para compartilhar e aprender uns com os outros. A conferência foi
realizada em Pamplona, Espanha em 2004, San José, Costa Rica em 2006, em Tallin, Estônia
e Helsinque, Finlândia em 2008, Vinã del Mar, Chile em 2010, Malta em 2012 e em Santos,
Brasil em 2014. Em 2016, a comunidade se reuniu novamente em Tallin, na Estônia. Os anais
da conferência estão disponíveis online em formato pdf. Visite o CMC Website.

Através  das  seções  3.1  e  3.4,  apresentou-se  os  fundamentos  teóricos  da  aprendizagem
colaborativa, aprendizagem significativa, idealizada pelo psicólogo David Auzubel, as origens
do que chamamos de mapas conceituais, assim como a ferramenta CmapTools, um software
desenvolvido  e  mantido  pelo  Institute  for  Human  and  Machine  Cognition (IHMC)  para
construção de mapas conceituais.  Embora,  à primeira  vista,  os mapas conceituais  possam
parecer  apenas mais  uma  representação  gráfica  da  informação,  entender  os  fundamentos
dessa técnica de ensino e aprendizagem e sua aplicação adequada levará o usuário a perceber
que  é  realmente  uma  estratégia  pedagógica  profunda  e  poderosa.  Pode  à  primeira  vista
parecer um simples arranjo de palavras numa hierarquia, mas quando o cuidado é usado na
organização  dos  conceitos  representados  pelas  palavras,  e  as  proposições  ou  ideias  são
formadas com palavras de ligação bem escolhidas,  começa-se a ver que é uma excelente
técnica pedagógica. 
Portanto, alicerçado neste aporte teórico trazido e descrito, este projeto busca contribuir no
avanço do estado da arte  de mapas conceituais  como uma técnica de apoio  ao processo
ensino e aprendizagem mais significativo e eficiente.  

http://cmc.ihmc.us/
http://systemsci.org/cmap
http://goo.gl/AhK8wp
http://www.2wmaps.com/
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3.5 METODOLOGIA
O referido  projeto  tem uma  natureza  quanto  à  forma  de  conhecimento  do  tipo  formal  ou
planejada,  pois buscará descobrir  e  conhecer as respostas apropriadas aos seus objetivos
definidos. Via de regra é um propósito planejado, amostral, experimental e aplicado. O aspecto
formal do estudo é dado pela observância de critérios científicos a serem seguidos, tais como:
1) Formular a investigação em termos de um problema ou problemas, os quais podem ser
enunciados sob a forma de hipóteses; 2) Contar com uma teoria de base ou com sistemas de
teorias; 3) Observar um sistema lógico, adequado para as diversas operações, começando com
a amostragem e validação interna e externa da documentação referencial; 4) Fixar ou variar os
valores  das  variáveis  (qualitativa,  quantitativa  e/ou  quali-quantitativa);  5)  Obter  os  dados
através de técnicas adequadas; 6) Verificar as proposições pelo processamento e análise dos
dados, para finalmente interpretar e explicar os fenômenos investigados pelo referido estudo; 7)
Apresentar conclusões, sugestões, diagnósticos e prognósticos; 8) Elaborar as regularidades
empíricas,  leis  e princípios nomológicos;  9) Propor perspectivas de trabalhos futuros e 10)
Publicar os resultados do estudo.

3.6 RESULTADOS ESPERADOS
Como  principais  resultados  esperados,  deste  projeto  de  extensão,  pode-se  listar  os  que
seguem abaixo:
a) professores e alunos conscientizados da importância das TICs no apoio ao processo ensino
e aprendizagem;
b) construção do conhecimento à luz da aprendizagem significativa e colaborativa;
c) professores e alunos capacitados no uso da ferramenta CmapTools para apoiar a construção
de mapas conceituais;
d)  criação  do  repositório  online dos  mapas  conceituais  desenvolvidos  pelos  professores  e
alunos;
e) reconhecimento do estudo através de publicações científicas;
f) potencialização da parceria  universidade-sociedade na busca de soluções mais eficientes
para os problemas sócio educacionais. 

3.7 MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESULTADOS
• apresentações e seminários sobre o uso de TICs em sala de aula;
• minicursos e oficinas de capacitação para professores e alunos;
• website do projeto de extensão disponibilizando os resultados do desenvolvimento do projeto,
assim como o compartilhamento de experiências à luz da colaboração de grupo;
•  sistemas  colaborativos  para  interação  social  (redes  sociais,  ciberespaço,  mídias  sociais,
sistemas de comunicação, wikis, bate-papo, dentre outros). 

3.8 INFRAESTRUTURA
O referente projeto, assim como as atividades do plano de trabalho do bolsista de extensão
serão  realizadas  simultaneamente  nas  dependências  físicas  do  curso  de  Engenharia  de
Computação, localizado no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Universidade Estadual
do Maranhão (UEMA). O Curso de Engenharia de Computação conta com a estrutura física do
laboratório de Tecnologia da Informação (TI) e Engenharia de Software. Há espaço físico para
vinte alunos e conta com os seguintes equipamentos: 16 (dezesseis) computadores, 1 (uma)
impressora laser,  1 (um) scanner,  2 (dois)  datashows multimídia, 2 (dois) ar-condicionados,
infraestrutura de redes e acesso à internet de alta velocidade e ainda material  bibliográfico
disponível para pesquisa pelos alunos. 
O bolsista pode utilizar a biblioteca central da UEMA, além da biblioteca particular do professor
orientador  do  projeto,  localizada  em  sua  sala  de  trabalho,  no  curso  de  Engenharia  de
Computação/CCT/UEMA, que contém todos os livros textos da área do projeto de extensão,
bem como para atender as demandas teóricas de seu respectivo planos de trabalho. O aluno
bolsista terá acesso aos periódicos da CAPES, através do serviço online oferecido pelo site da
biblioteca central da UEMA, de forma que possa construir uma sólida base de estudos para o
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desenvolvimento de seu respectivo plano de trabalho de extensão.
O  curso  de  Engenharia  de  Computação  possui  uma  impressora  a  laser  para  atender  as
demandas de impressão de seus professores, desta forma, o professor orientador deste projeto
terá cota o suficiente para imprimir documentos inerentes ao projeto para atender as demandas
de impressão do estudo proposto. Na necessidade de tirar alguma xerox de documento, o CCT
tem uma xerox terceirizada com capacidade de atender às necessidades de cópias-xerox do
aluno bolsista. 
Haja vista que o referente projeto de extensão tem como público-alvo uma escola estadual de
ensino médio, há a necessidade da escola, escolhida para receber o projeto, ter um laboratório
de  informática  com  conexão  banda  larga  de  internet  para  o  efetivo  desenvolvimento  dos
propósitos planejados no projeto de extensão.

3.9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES
2018 2019

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08
1)  Reunir  a  equipe  de  trabalho
(professor  coordenador  do  projeto  de
extensão, bolsista e colaboradores) para
uma reunião de abordagem do projeto
como todo;  definir  a  escola  de  ensino
médio do Estado a ser contemplada com
o projeto de extensão; contactar com a
direção  da  escola  contemplada  com o
projeto  e  agendar  uma  visita  com  o
diretor  desta  a  fim  de  mostrar  a
finalidade  do  projeto;  agendar  com  o
diretor da escola uma apresentação do
projeto  de extensão aos professores e
alunos do ensino médio.
2)  Elaboração  de  uma  sólida
fundamentação  teórica13 acerca  dos
tópicos a seguir:  a)  TICs na educação
(importância,  impactos  e
tendências/desafios),  b)  aprendizagem
significativa do psicólogo David Auzubel,
c) aprendizagem colaborativa, d) mapas
conceituais  e  e)  software CmapTools
para a construção de mapas conceituais
(Responsável: bolsista).
3)  Preparação  do  material  didático
acerca  dos  tópicos  listados  no  item  2
para  a  capacitação  de  professores  e
alunos no uso da ferramenta CmapTools
para a construção de mapas conceituais
à  luz  da  aprendizagem  significativa  e
colaborativa (Responsável: bolsista).
4) Início da capacitação dos professores
(seminários e oficinas no laboratório de
informática  da  escola)  sobre
aprendizagem  significativa,
aprendizagem  colaborativa,  mapas

13 Esta construção da fundamentação teórica ocorrerá dinamicamente, ou seja, o bolsista à medida que 
for construindo este aporte teórico, o mesmo compartilhará com os professores, de forma que estes já 
possam contextualizar comutantemente em sala de aula cada tópico do item 2 do cronograma. 
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conceituais  e  uso  do  CmapTools
(Responsável: bolsista).
5) Aplicação da capacitação descrita no
item 4 do cronograma em sala de aula
(Responsável: professores);
5.1  Realização  de  experimentos
metodológicos,  de  forma  a  auxiliar  na
avaliação da aprendizagem significativa
e  a  aprendizagem  colaborativa
(Responsáveis:  colaboradores,
professores, bolsista e orientador ). 
6.  Tabulação  de  resultados  dos
experimentos metodológicos obtidos na
execução  do  item  5  (Responsáveis:
bolsista e professores).
7.  Análise  e  discussão  de  resultados
(Responsável: bolsista). 
8.  Elaboração  do  relatório  final  do
estudo,  publicação  de  resultados
(artigos,  repositório  digital  de  mapas
conceituais)  (Responsáveis:  bolsista,
colaboradores e orientador).

3.10 ORÇAMENTO
Vem-se, através desta seção, apresentar os custos e suas respectivas origens de recursos que
serão  demandados  pelo  referente  projeto  de  extensão,  de  forma  que  o  mesmo  seja
desenvolvido e concluído em sua plenitude. Para tal, demonstra-se tais demandas por meio do
Quadro 1.

Quadro 1: Demonstrativo de Custos Vs. Origem dos Recursos da Pesquisa.
Fonte: O autor (2018).

Custos (R$) Origem dos recursos

Encadernação de relatórios 
técnicos  do bolsista

Bolsa PIBEX (aluno bolsista)
Xerox de materiais de estudos 

para o bolsista

Inscrição em eventos 
científicos e de extensão

Solicitação de auxílios (PROEXAE/UEMA e/ou
FAPEMA) via Editais e/ou auxílio interno à UEMA

para professores  (via solicitação)

Apresentação de trabalhos científicos do
projeto (se for o bolsista defender)

Bolsa PIBEX (aluno bolsista) e/ou solicitação à
PROEXAE/UEMA

Apresentação de trabalhos científicos (se
for o professor orientador)

Solicitação de auxílios (PROEXAE/UEMA e/ou
FAPEMA) via Editais e/ou auxílio interno à UEMA

para professores (via solicitação) 

Passagens e diárias para apresentar
trabalhos científicos do projeto (se for o

bolsista)
Bolsa PIBEX (aluno bolsista) e/ou solicitação à

PROEXAE/UEMA

Passagens e diárias para apresentar
trabalhos científicos do projeto (se for o

professor orientador)

Solicitação de auxílios (PROEXAE/UEMA e/ou
FAPEMA) via Editais e/ou auxílio interno à UEMA

para professores  (via solicitação)

Confecção de banner para apresentação Bolsa PIBEX (aluno bolsista) e/ou solicitação à
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de trabalhos científicos do projeto PROEXAE/UEMA) 

Participação em congressos da área do
projeto (se for o bolsista)

Bolsa PIBEX (aluno bolsista) e/ou solicitação à
PROEXAE/UEMA

3.10.1 Financiamento externo: (    ) sim      ( X ) não
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