
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Título: "Plataforma colaborativa 

 

O propósito deste seminário é apresentar uma plataforma 
suporte à educação presencial,
atividades educacionais. Através dos recursos 
ideia é promover maior eficácia e colaboração entre os professores 
em suas atividades docentes. Além de discutir e analisar seus 
recursos, funcionalidades e alcances, o objetivo é investigar 
possíveis evoluções nesta área e como cada um
para a evolução dos nossos sistemas de informação, colaboração e 
integração de atividades. Seria tam
essas discussões sob o ponto de vista do aluno e seu uso da 
ferramenta. 
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Plataforma colaborativa on-line para suporte a
ensino presencial" 

Resumo: 
 

O propósito deste seminário é apresentar uma plataforma 
suporte à educação presencial, com foco na realização de 
atividades educacionais. Através dos recursos desta ferramenta, a 
ideia é promover maior eficácia e colaboração entre os professores 
em suas atividades docentes. Além de discutir e analisar seus 
recursos, funcionalidades e alcances, o objetivo é investigar 
possíveis evoluções nesta área e como cada um pode contribuir 
para a evolução dos nossos sistemas de informação, colaboração e 
integração de atividades. Seria também interessante est

sob o ponto de vista do aluno e seu uso da 
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