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1. Introdução 
 

A Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL – do inglês 
Computer Supported Collaborative Learning) estuda como as pessoas aprendem em 
grupo com o auxílio do computador, possibilita a interação entre entidades digitais e 
permite a criação de ferramentas Tecnológicas relevantes que auxiliam na aprendizagem 
dos alunos. No cenário colaborativo é importante o uso de instrumentos informatizados 
que possibilitem mensurar e avaliar a colaboração de cada estudante e do grupo, de modo 
que seja possível identificar, por exemplo: se houve colaboração, se as informações 
compartilhadas foram significativas e se os instrumentos contribuíram de alguma forma 
para a aprendizagem dos envolvidos. Existem trabalhos na literatura que abordam as 
discussões da análise e avaliação da interação e da colaboração na ferramenta fórum, no 
entanto, é possível constatar que nas pesquisas mais recentes, existe a preocupação em 
entender as suas propostas a outras ferramentas colaborativas, tais como chat, wiki, entre 
outras, e também para outros domínios de aplicações. Portanto, faz-se necessário a 
existência de técnicas e instrumentos de apoio capazes de avaliar o processo colaborativo 
por meio de critérios ou medidas específicas. A partir deste contexto, o referente trabalho 
de pesquisa desenvolve um agente denominado AACG (Agente de Avaliação da 
Colaboração de Grupos), componente da arquitetura SMA-HERMES, cuja tarefa é 
calcular e avaliar o potencial de colaboração em ambientes de aprendizagem colaborativa 
apoiada por computador. 
 
2. Objetivos do trabalho do bolsista 
 

 promover sua formação em atividades de pesquisa científica; 

 modelar e implementar o agente AACG (Agente de Avaliação da Colaboração 

de Grupo), da arquitetura do sistema SMA-HERMES; 

 validar o componente AACG a nível da arquitetura SMA-HERMES; 

 analisar e discutir os resultados da validação do AACG; 

 formular conclusões a nível do AACG da arquitetura SMA-HERMES; 

 definir perspectivas de trabalhos futuros para a pesquisa; 

 publicar os resultados da pesquisa em Congressos, Conferências e/ou Periódicos 
da área de Informática da Educação (SBIE, ICALT, RENOTE, REIC, dentre outros). 

 
3. Resumo da metodologia do trabalho do bolsista 
 

O bolsista iniciará um amplo levantamento das fontes bibliográficas para a 
fundamentação teórica de sua pesquisa. Como primeira fonte teórica de estudo, o bolsista 
deve estudar detalhadamente o sistema HERMES. O bolsista deverá se aprofundar nas 
leituras acerca de Computação Afetiva, Psicologia Positiva, especificamente as variáveis 
positivas esperança, autoestima e autoeficácia, Aprendizagem Colaborativa, Teoria de 
Agentes, Metodologias de Modelagem de Agentes. Tecnologias como o framework 
JaCaMo é de suma importância que o bolsista domine, pois é a partir do supracitado 
framework que o bolsista implementará o agente AACG (Agente de Avaliação de 
Colaboração de Grupo), da arquitetura do sistema SMA-HERMES. Após essa etapa da 
pesquisa, o bolsista validará o agente implementado. Para tal, ações metodológicas, tais 



 

como realização de experimentos nos AVAs MOODLE (CCT e UemaNet) e SigUema 
serão utilizados para o desenvolvimento das atividades colaborativas apoiadas pelas 
ferramentas dos supracitados AVAs, de forma a validar o agente AACG. Após essa etapa, 
o bolsista analisará e discutirá os resultados e achados dos mesmos, de maneira a formular 
suas conclusões com relação à eficácia do agente AACG na formação otimizada de 
grupos para a aprendizagem colaborativa. Finalmente, como atividades finais do bolsista, 
este submeterá os resultados da pesquisa a eventos científicos da área de informática na 
educação, tais como o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE1), aos 
periódicos RENOTE2 (Revista de Novas Tecnologias na Educação) e REIC3 (Revista 
Eletrônica de Iniciação Científica em Computação) e elaborará e entregará o seu relatório 
final de pesquisa. Na Tabela 3, são representadas, em forma de cronograma, as etapas 
gerais do plano de trabalho do bolsista, conforme descrito acima. 
 
4. Cronograma de atividades do bolsista para 3 (um) ano 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA/BOLSISTA 3 

 Meses/2019  Meses/2020 

Atividades 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Compreensão geral do sistema 
HERMES e fundamentação teórica 

X X X          

Modelagem do agente AACG    X X        

Desenvolvimento do agente 
AACG 

     X X      

Validação do agente AACG        X X X   

Submissão de artigo científico com 
os resultados da pesquisa 

          X  

Elaboração e entrega do relatório 
final da pesquisa 

           X 
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1http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/issue/view/171 
2http://cinted.ufrgs.br/RENOTE-revista/renote-2018-1/index.html 
3http://seer.ufrgs.br/index.php/reic 


