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Resumo:Esse artigo tem como foco discutir as possibilidades de aproximação das tecnologias dos sujeitos
da aprendizagem - professor e aluno - no apoio ao processo de inserção e permanência do aluno no
contexto das disciplinas de Computação Gráfica e Interação Humano Computador, ofertadas para os
cursos de Sistemas de Informação e Desenho Industrial da Universidade do Estado da Bahia. Além da
descrição da experiência, trazemos uma reflexão sobre o que chamamos de distanciamento das
tecnologias desses sujeitos, fato que contribuiu e inspirou a elaboração da proposta do Projeto Notas de
Aula, o qual serve como um canal de interação entre alunos e professores. Os resultados observados
foram positivos, pois através dele foi possível disponibilizar os planos de aula da disciplina, as atividades
desenvolvidas em sala, assim como materiais, arquivos, mídias, links, entre outros.

Palavras-chave: Educação, Tecnologias, Práticas pedagógicas.

Abstract: This article focuses on discussing the possibilities of approaching the subject of learning
technologies - teacher and student - in supporting the process of insertion and retention of the student in
the context of the disciplines of Computer Graphics and Human Computer Interaction, offered for courses
in Systems information and Industrial Design at the University of the State of Bahia. Besides the
description of the experience, we reflect on what we call the distance of the technologies of these subjects,
which contributed and inspired the formulation of the proposed Project Lecture Notes, which serves as a
channel of interaction between students and teachers. The test results were positive, because through it
was possible to provide the lesson plans of the discipline, the activities in the classroom, as well as
materials, files, media, links, and more.

Key-words: Education, Technology, Pedagogical practices.

1. INTRODUÇÃO

Não podemos negligenciar que existe um grande problema que vem dificultando o processo de ensino e
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aprendizagem nos seus diversos níveis, e este fato também está relacionado com o que podemos chamar
de distanciamento de gerações tecnológicas, principalmente na relação entre os sujeitos da aprendizagem
(professor e aluno). De um lado, o professor utilizando, na maioria das vezes, a tecnologia da fala e da
escrita, e do outro, o aluno imerso em um “arsenal” tecnológico que inclui redes sociais, dicionários web,
mundos virtuais, entre outros sistemas híbridos capazes de movimentar a imaginação. Essa visão de
mundo tem motivado o desenvolvimento de propostas que auxiliem na aproximação destes dois
“mundos”. A aproximação aqui tratada não se limita apenas a apresentação de recursos atuais e próximos
do que os alunos desejam, mas também da necessidade de mantê-los conectados com as demandas
escolares, mesmo quando distantes da escola.

As gerações atuais são caracterizadas pela extrapolação do predominante modelo de comunicação,
orientado pela tríade emissor – mensagem – receptor (Moraes, Dias, Fiorentini, 2006). Essa relação
unidimensional, onde a informação é transmitida do emissor ao receptor sem a possibilidade de troca, vem
sendo superada através da interatividade, do diálogo, da flexibilidade na exploração da informação e
através da variedade de recursos disponíveis. No entanto, esse cenário é também caracterizado pela
rapidez de informação em um ritmo frenético de acúmulo, quase sempre, esvaziado de significações e
ausente de aprofundamento, seja ele pedagógico ou de cunho geral, uma vez que as respostas estão
minimamente definidas nos chamados Wikis[iv], cuja confiabilidade quase sempre é duvidosa.

As tecnologias como a internet e as suas redes sociais digitais, mudam de forma radical a maneira como
os jovens buscam conhecimento. O próprio caráter hipertextual da internet demanda a urgência de uma
objetividade, muitas vezes, condicionada ao excesso de informações e ações possíveis de serem realizadas
nessa ambiência.

Esses jovens, chamados de Nativos Digitais (PRENSKI, 2010), na maioria das vezes, mergulhados em uma
gama infinda de sons, imagens, sentidos e possibilidades de imersão em ambientes simulados, pedem
outra prática escolar, diferente da encontrada na escola, onde o professor, na maioria das vezes, se limita
à aula expositiva. Essa visão encontra ressonância em Mattar (2010, p.24), quando o mesmo afirma que
“temos que parar de falar porque os alunos não estão mais nos ouvindo. Nosso sistema educacional ainda
está baseado em uma abordagem centrada no conteúdo, não no aprendiz, ou seja, está centrado no que
ensinar e não em como aprender”.

Nesse sentido, as tecnologias se apresentam como eminentes potencialidades no que tange o cenário
educacional, primeiramente, pelo fato de proporcionar a autoria, a criticidade e a possibilidade de abertura
e diálogo entre os sujeitos. Em seguida, por trazer à tona a necessidade de ampliação das dinâmicas
escolares, afirmando que a aprendizagem não ocorre apenas nos espaços formais de educação, e
tampouco, através de recursos limitados ou pré-estabelecidos.

Vale ressaltar que essa não é uma crítica à aula expositiva, pois em muitos casos, por competência do
professor, ela pode ser muito mais rica e criativa do que qualquer outro recurso. Busca-se a inserção de
tecnologias que contribuam para a aproximação do universo do aluno e também dos objetivos do
professor. A potencialização da tecnologia no ambiente de ensino não está relacionada apenas ao
provimento de um espaço com recursos tecnológicos, mas ao fato de entender o seu funcionamento para
uma possível adequação ao perfil do jovem e assim diminuir este distanciamento em relação às
tecnologias dos sujeitos da aprendizagem - professor e aluno.

A realidade que se apresenta e que denominamos de distanciamento das tecnologias dos sujeitos, pode
ser alterada ou ter as suas distâncias diminuídas, mas somente se nos rebelarmos contra ela, uma ideia
que também encontra apoio em Freire (1997) quando em sua última entrevista ressalta que nenhuma
realidade deve ser aceita como uma realidade que "é assim mesmo", sem possibilidades de mudança.
Toda realidade está ai submetida à possibilidade de intervenção, à possibilidade da elaboração de
mudanças (FREIRE, 1997).

É exatamente neste contexto de insatisfação com a realidade posta, que surgem ideias para aproximação
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destes sujeitos, são jogos educacionais, mundos virtuais, simuladores e tantos outros recursos, que
certamente podem ser utilizados e potencializados na sala de aula. Devemos romper as barreiras para a
aceitação da inserção/ potencialização de tecnologias que pressuponham melhorias para o
desenvolvimento das práticas educacionais. Nesse contexto, este artigo pretende apresentar um relato da
experiência acerca da inserção de um Portal Web para as disciplinas de Computação Gráfica e Interação
Humano Computador, ministradas nos cursos de Desenho Industrial e Sistemas de Informação da
Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Diante disso, esse projeto tem como foco discutir as
possibilidades de aproximação das tecnologias dos sujeitos da aprendizagem - professor e aluno - no apoio
ao processo de inserção e permanência do aluno no contexto das disciplinas.

2. FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DISTANCIAMENTO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO ÀS
TECNOLOGIAS UTILIZADAS PELOS ALUNOS

Alguns fatores podem contribuir para a não utilização das tecnologias no processo de ensino e
aprendizagem e muitos destes estão relacionados com a falta de infraestrutura da escola e também do
professor, que não contam com os recursos para apoio às suas práticas. Em muitos casos, os alunos não
encontram a tecnologia na escola ou nas suas residências, mas encontram nas Lan Houses[v], na sua
comunidade e na mídia, o que lhes trazem curiosidade e desejo de inserção no ambiente munido de
tecnologia. O motivo do distanciamento do professor face à tecnologia nem sempre está relacionado à
ausência dos recursos, em muitos casos, está ligado à aversão e às vezes ao medo que ele possui e que o
impede de ousar na busca por novas práticas.

Seria bom pensar em uma aula de Geografia, onde o professor pudesse usar imagens de satélite obtidas
através do Google Earth[vi], ou uma aula de história da arte por meio de um museu virtual, observando
os estilos da época, ou aprender a história da Revolução Francesa jogando o Tríade[vii]. Esses exemplos
demonstram as possibilidades de alinhamento entre o conteúdo pedagógico e a necessidade de imersão
dos alunos nesses “espaços virtuais”, criando um momento onde ambos se encontrem na mesma
tecnologia, realizando os seus desejos e cumprindo os seus papéis. Esses são alguns exemplos de
aproximação das tecnologias dos sujeitos, que geram, na maioria das vezes, satisfação mútua.

Uma cultura tecnológica digital é indispensável para pensar as relações entre a evolução dos instrumentos
(informática e hipermídia), as competências intelectuais e a relação com o saber que se pretende formar.
Ressaltando que as tecnologias vão além das questões puramente técnicas, adentrando numa perspectiva
humana, baseada na relação entre o simbólico e o instrumental, onde o conhecimento tecnológico é
constituído por um processo contínuo de pensar e construir conhecimento. Sob esse ângulo, as tecnologias
digitais não podem ser ignoradas na troca do conhecimento. A inserção competente dos recursos
tecnológicos pelo professor, para os fins escolares, pode ser uma variável relevante na alteração
qualitativa do seu papel social.

3. A PROPOSTA NOTAS DE AULA DESENVOLVIDA PARA APROXIMAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DOS
SUJEITOS DA APRENDIZAGEM - PROFESSOR E ALUNO

A proposta que é relatada neste trabalho é uma tentativa de aproximação das tecnologias dos alunos com
as dos professores, utilizando-se do ambiente web. Uma proposta que tem gerado bons resultados no
ensino de graduação, podendo ser redimensionada para outros níveis de ensino. O Notas de Aula, como é
denominado, é um projeto que o objetivo de abrir um canal de interação entre alunos e professores
através da utilização de um Portal, no qual são inseridos os planos de aula das disciplinas, as atividades
desenvolvidas em sala, assim como materiais, arquivos, mídias, links, entre outros, relacionados à
dinâmica da aula. O projeto foi criado a partir da necessidade de manter atualizados os temas e as
atividades abordados nos encontros presenciais, além de tentar minimizar as dificuldades dos professores
e alunos no que tange à utilização de instrumentos disponibilizados pela Universidade do Estado da Bahia -
UNEB, a exemplo do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle)[viii].

Uma proposta de Portal para interação com os alunos não é algo novo, assim como muitas outras
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tecnologias, a exemplo do uso de jogos, museus virtuais, simuladores virtuais, entre outros. Esses
recursos, entretanto, ainda são pouco utilizados no processo de ensino e aprendizagem, o que nos
direciona para um questionamento: Por que a maioria dos professores não possui um Portal ou mesmo um
ambiente para interagir com os seus alunos No percurso metodológico deste trabalho tentaremos trazer
algumas pistas para elucidar este questionamento.

4. AS EXPERIÊNCIAS DO PROJETO NOTAS DE AULA: CONSTRUINDO OUTRAS POSSIBILIDADES
ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS

Em um curto espaço de tempo visualizamos os nossos professores utilizando tecnologias como quadro de
giz, o retroprojetor, o videocassete, as fitas magnéticas, o projetor multimídia e várias outras que se
caracterizaram nas suas respectivas épocas, como fator de inovação na prática docente. A utilização
destes recursos causou um processo de dependência dos professores, ao ponto de alguns não
conseguirem desenvolver suas atividades na ausência dos mesmos, enquanto outros professores mantêm
o distanciamento, restringindo-se ao uso do quadro e giz. Vale ressaltar ainda que não podemos ficar
reféns das “tecnologias” a ponto de ficarmos sem opção, caso ocorra alguma falha nos sistemas, neste
caso nos aprisionaremos nesta dependência em detrimento de exercitarmos nossa criatividade no processo
de ensino.

Desde que a internet tornou-se comercial no Brasil, em 1995, e de certa forma mais acessível, diversas
propostas, utilizando o ambiente web, surgiram para apoio ao processo de ensino e aprendizagem

Podemos verificar, porém, que na maioria dos casos as referidas propostas estavam e estão voltadas para
a apresentação dos conteúdos relacionados ao programa do curso, incluindo-se as exposições em Power
Point, mostra de sites, vídeos, etc. A utilização destes ambientes não pode se restringir apenas a esta
função (apesar de reconhecermos sua importância), mas é preciso também se preocupar com as
necessidades dos alunos, provendo um ambiente que permita a sua interação, principalmente com os
professores.

O projeto Notas de Aula também foi criado pensando nos alunos que por algum motivo faltaram às aulas,
tornando-se excluídos em relação ao que foi abordado ou dependente da consulta ao colega, que nem
sempre anota ou toma conhecimento das informações discutidas. Nesse sentido, esboçaremos a seguir, as
etapas de construção do projeto, que inicialmente foi utilizado na Universidade do Estado da Bahia.

A primeira fase do projeto consistiu em estudar soluções que pudessem ser aplicadas no ambiente escolar
de forma que promovesse a interação entre o professor e o aluno sem maiores dificuldades e que também
fosse uma solução sem grandes custos. Várias possibilidades foram levantadas e discutidas, algumas delas
se encontram no item: "Outras possibilidades e suas implicações".

4.1 A escolha da solução

Fizemos a opção por um Portal onde pudéssemos inserir as previsões para cada aula e ao final da aula o
que realmente ocorreu, uma espécie de plano de aula dinâmico - o previsto e o realizado, pois nem
sempre um plano de aula é cumprido, ele pode ser alterado ou até mesmo redimensionado de acordo com
o interesse dos alunos e do professor. Neste sentido, manteríamos os alunos informados em relação ao
andamento da disciplina, mas outros itens também foram propostos, como mostraremos na arquitetura do
projeto.

4.2 A criação do domínio e local de hospedagem do projeto

Um domínio é um endereço na internet que pode ser registrado com o intuito de apresentar as
informações desejadas pelo seu detentor. No Brasil, os domínios são registrados através do site
http://registro.br e caso se deseje saber se um domínio está disponível, é só escrevê-lo e consultar, em
seguida fornecer os dados para contratação do serviço. Como esta pode ser uma atividade complexa, por
exigir informações que nem sempre são fáceis de responder, a exemplo do DNS[ix] do requisitante, é
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viável a contratação de uma empresa que forneça o serviço e se responsabilize pelo registro (Este tipo de
serviço não é caro e será especificado no item que aborda sobre custos).

Como na época de registro do domínio não era possível fazer o procedimento como pessoa física, com
extensões do Brasil (ex. “com.br”), o domínio foi registrado nos Estados Unidos com a extensão ".com".
Atualmente um professor, pessoa física, já pode pedir o seu domínio com o seu nome a exemplo de:
www.lynn.pro.br, onde: www é o ambiente web; Lynn é o nome da professora; pro é a extensão
disponível para professor e br é para identificar que está localizado ou pertence ao país Brasil, domínio
brasileiro. Vale ressaltar que o site registro.br aponta nas sua seção de estatísticas, que o Brasil possui
2953 domínios registrados com a extensão para professores. O Portal foi registrado e hospedado através
de um provedor comercial com o endereço temporário: www.meiredias.com.

4.3 A interface do Portal e o seu conteúdo

O Notas de Aula possui uma interface simples cuja arquitetura conta com um menu dividido em 9 partes:

a) A página inicial - uma apresentação do projeto;

b) Página com um minicurrículo do professor e link para o Currículo Lattes;

c) Tutoriais que sejam relacionados com os eixos temáticos dos cursos ministrados;

d) Uma seção para galeria, onde são disponibilizados trabalhos que servem de exemplos e motivação para
os alunos;

e) Sugestões de leituras de livros;

f) Links interessantes para pesquisas dos alunos;

g) Projetos realizados;

h) Contatos do professor.

A organização do menu foi feita para ficar sempre visível. A interface do Portal possui uma página principal
com possibilidades de chamadas para eventos, publicações e apresentação de trabalhos realizados pelo
professor e também dos alunos.

A obtenção de imagens para inserção no projeto pode ser de propriedade dos seus autores através de
fotografias ou de sites que forneçam o serviço de forma gratuita como é o caso do site:
http://www.sxc.hu, onde se encontram diversas imagens para uso, sem que se tenha que pagar por elas,
contudo, o site apresenta os seus critérios de uso, o que não inviabiliza a sua utilização em ambientes
educacionais.

4.4 Os custos

Os custos do projeto vão depender da política da instituição, se a mesma tem espaços para inserção de
projetos de professores, ele pode sair de forma gratuita. Para isso é necessário solicitar a instalação no
servidor da instituição e receber uma conta de acesso com login e senha para fazer as atualizações.

Fizemos o projeto de forma individual, sem depender dos recursos da instituição e isso significa dizer que
o nosso domínio não está atrelado ao nome da mesma, o que pode ter seus prós quando a instituição é
renomada e também os seus contras por parecer que aquele projeto é exclusivo e certamente não ficaria
bem utilizá-lo para o trabalho em outra instituição.

Os custos do projeto são de R$30,00 (Trinta reais) ao ano para manutenção do domínio e R$16,00
(dezesseis reais) por mês para manter o projeto armazenado em um provedor profissional comercial,
neste caso no Maxihost[x]. Este valor de manutenção pode ser bem mais baixo, chegando a quase a
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metade do valor, o que não chega a ser oneroso para o seu benefício em relação ao professor e ao aluno.

4.5 A utilização do Portal para as disciplinas

O projeto foi utilizado inicialmente na disciplina Computação Gráfica do curso de Desenho Industrial da
UNEB. A disciplina era considerada complexa e os alunos costumavam reclamar que estavam totalmente
perdidos, por terem faltado a alguma aula, inviabilizando a sua continuação na disciplina, o que
ocasionava, muitas vezes, na evasão. Desde que o projeto foi instalado, o comportamento dos alunos em
relação à disciplina mudou e eles já procuravam o professor ou os colegas cientes do que haviam perdido
e com suas dúvidas direcionadas, apontando os itens de estudo, pois os mesmos estavam disponíveis no
Portal. Com os retornos dados pelos alunos em relação à importância do projeto para eles, resolvemos
inseri-lo também no curso de Sistemas de Informação, na disciplina Interação Humano-Computador. O
projeto também foi utilizado com sucesso no Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade
Católica de Salvador - UCSAL.

A sua mecânica é bem simples, pois se trata de inserir em uma página a previsão para a aula seguinte, o
que permite ao aluno se preparar para a aula, e depois da aula, a inserção do que realmente aconteceu. É
uma prévia do plano de aula e do ocorrido, apresentado com uma linguagem direcionada para o aluno,
não se fixando nas formalidades dos Portais Acadêmicos.

4.6 A avaliação do Projeto

Ao final de cada semestre é realizado um questionário com os estudantes para sabermos a importância da
permanência do site e de que forma ele tem contribuído para o andamento das disciplinas. Além disso,
solicitamos que os mesmos enviem críticas e sugestões para o aperfeiçoamento do Portal. Em 2012,
consultamos através de um questionário, 49 alunos das disciplinas Computação Gráfica e Interação
Humano-computador e todos relataram a importância do site para o acompanhamento do curso,
destacando, inclusive, a vontade que outros professores adotem esse projeto como algo constituinte das
disciplinas, relevante no processo de aprendizagem.

4.7 Outras possibilidades e suas implicações

Podemos argumentar que existem diversos outros sistemas que poderiam ser apresentados com este
intuito, a exemplo dos Blogs, que são ferramentas gratuitas o Twitter, ou ainda o próprio Sistema
Acadêmico[xi] que muitas instituições possuem. Os professores, na sua maioria, se sentem inibidos no uso
destas tecnologias, fato observado na experiência que tivemos ao criar um curso para professores através
da ferramenta Moodle (muito utilizada para a educação à distância), no qual dos 15 professores inscritos
apenas quatro fizeram uso efetivo da ferramenta, com argumento de ser uma ferramenta muito
complicada.

No que se refere ao Sistema Acadêmico possui a formalidade não desejada pelos alunos e professores - é
algo que será arquivado e precisa ter uma escrita criteriosa, o que provoca um distanciamento dos alunos,
bem diferente do Portal relatado, que possui uma linguagem direcionada e em muitos casos personalizada
para o aluno. Os blogs, por serem sites que na maioria das vezes desviam o aluno para outros interesses,
que não acadêmicos, são bloqueados na maioria das instituições de ensino, a exemplo da UNEB, fato que
depende da política de cada instituição independente, do blog ser ou não acadêmico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ALGUMAS PERSPECTIVAS

O relato apresentado neste trabalho consiste em uma tentativa de diminuição do distanciamento entre
gerações, principalmente no que se refere ao uso de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem.
Nesse sentido, temos o intuito de disponibilizar uma versão automatizada do projeto para que as
instituições de ensino possam oferecê-la aos seus professores, permitindo a customização do ambiente de
forma contextualizada, através da criação de um perfil, utilização dos conteúdos relacionados à demanda
da disciplina, assim como a alternativa de adaptação da interface, modificando imagens, fontes e cores.
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É necessário salientar que atentamos para o desenvolvimento de um projeto simples e condicionado ao
mínimo disponível em termos de conexão, uma vez que o nosso objetivo é informar e incluir o aluno, que
de alguma forma, não participou presencialmente do processo de ensino e aprendizagem.

Acreditamos que as sugestões aqui apresentadas são relevantes, visto que obtivemos bons resultados no
que diz respeito à efetividade do projeto em relação ao apoio as atividades dos alunos. Além disso,
percebemos que a inserção/ potencialização da tecnologia deve ser gradual, provendo o professor de
condições técnicas para o desempenho das suas atividades, demonstrando que a tecnologia pode
redimensionar inúmeros processos, mas que esses devem ocorrer paralelos a uma formação do
profissional e adaptação ao contexto da instituição. Precisamos começar com soluções simples e que
permitam evoluções, o que não podemos é negligenciar os fatos e continuar sugerindo um universo
tecnológico inviável para a maioria dos professores nas suas instituições.

A experiência que vivemos com o Portal foi bastante interessante, pelo retorno obtido, mas muito mais
que isso é atentar para a tentativa de diminuição do distanciamento destas gerações tecnológicas do
professor e do aluno, seja através de um site, da inserção de um jogo ou de qualquer outra atividade onde
ambos possam compartilhar a aquisição de novos conhecimentos de forma prazerosa. O diferencial do
Portal "Notas de Aulas", não é o uso de um Portal no processo de ensino e aprendizagem, mas a maneira
como ele é utilizado, redimensionado e validado pelos sujeitos dentro e fora dos espaços escolares.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. Última entrevista de Paulo Freire. Parte 1. 1997. Disponível em: . Acesso em: 03 abr.
2013.

MATTAR, João. Games em Educação: Como os Nativos Digitais aprendem. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2009.

MORAES, Raquel de Almeida; DIAS, ngela Álvares; FIORENTINI, Leda Maria Rangearo. As Tecnologias da
Informação e Comunicação na educação: as perspectivas de Freire e Bakhtin. Anais do VIII Congreso
Latinoamericano de Ciencias de la Comunicación - ALAIC & UNISINOS, 2006. Disponível em . Acesso: 20
de junho de 2013.

PRENSKY, Marc. Não me atrapalhe, mãe: eu estou aprendendo! Como os videogames estão preparando
os nossos filhos para o sucesso do Século XXI e como você pode ajudar. São Paulo: Phorte, 2010.

[i] Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC/ UNEB.
Professora Assistente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Pesquisadora do Grupo de
Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade – GEOTEC/ UNEB. E-mail: josemeiredias@gmail.com.
[ii] Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC/ UNEB.
Professora Titular da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Pesquisadora do Grupo de Geotecnologias,
Educação e Contemporaneidade – GEOTEC. E-mail: ttanreg3@gmail.com.
[iii]Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Professora Adjunto e Coordenadora do
Mestrado Profissional em Educação da Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Coordenadora do Grupo
de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade – GEOTEC. E-mail: hetk@uol.com.br.
[iv] Wiki - uma página na internet onde as pessoas podem colocar ou alterar informações e que tem
servido como dicionário para muitos, apesar da dúvida quanto a validade das informações.
[v] Lan House - Lan (Local Area Network – Redes Locais) e houses são locais comerciais com
computadores ligados em rede com acesso à internet, normalmente utilizados por usuários para jogar.
[vi] Endereço do Google Earth: earth.google.com.
[vii] Tríade - http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/projeto.htm
[viii] Moodle - https://moodle.org/
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[ix] DNS - Domain Name System / Sistema de Nome de Domínios.
[x] Endereço do Maxihost: http://www.maxihost.com.br/
[xi] O Sistema Acadêmico é um software responsável pelo controle acadêmico de uma instituição, no caso
da UNEB, o sistema é o SAGRES (http://www.portalacademico.uneb.br/portalsagres/).
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