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1. Objetivos específicos do bolsista (máximo de meia página)
●
●

●
●
●
●
●
●

Analisar as novas possibilidades educacionais trazidas a partir desenvolvimento das
TIC (software educacionais, EAD entre outros)
Analisar as Políticas Públicas Brasileira em Educação e Tecnologia da Informação e
Comunicação, com ênfase sobre o papel das tecnologias livre na construção dessas
novas possibilidades educacionais.
Identificar e analisar o uso da TV e do vídeo no campo da educação
Estudar e aplicar as tecnologias livres para a produção de vídeo
Analise da produção em vídeo e áudio fruto da atuação dos Pontos de Cultura,
programa do Ministério da Cultura que também será analisado nesse projeto.
Identificar, analisar e implementar softwares livres para edição de vídeo, visando o
seu uso na educação
Licenciar a produção em vídeo do ÉduCANAL em Creative Commons
Socializar em ambientes educacionais (escolas, telecentros, universidades, entre
outros) a filosofia das tecnologias livres

2. Resultados específicos do bolsista (Maximo de meia página)
●
●
●
●
●
●
●

Aquisição de novos conhecimentos a cerca das tecnologias livres e as interfaces
com a educação
Divulgação das tecnologias livres pesquisadas em comunidades educacionais
Divulgação e participação nos Movimentos Software Livre e Creative Commons;
Licenciamento da produção do ÉduCANAL em Creative Commons;
Criação e a divulgação de vídeos sobre tecnologias livres e o uso pedagógico do
vídeo e da tv;
Participar de seminários internos e externos, apresentando os resultados da
pesquisa;
Produção de artigos científicos e de divulgação sobre o vídeo e a tv nas escolas

3. Cronograma específico de execução (máximo de 01 página)

●

●
●
●
●

Levantamento de dados e a analise das Políticas Públicas Brasileira em Educação e
Tecnologia da Informação e Comunicação e seu desdobramento em ações públicas
– Ago a nov/2007
Aprofundar estudos teóricos sobre software livre e sua contribuição para os
processos educacionais. - Ago/2007 a jun/2008
Aprofundar o conhecimento Twiki é sua função educativa, com socialização desses
conhecimento. Nov/2007 a mai/2008.
Analise teórica do papel da TV e do vídeo no processo de ensino e aprendizagem.
Dez/2007 a fev/2008
Aprendizado dos softwares livres para edição de vídeo. Set/2007 a fev/2008

●
●
●
●
●

Elaboração de vídeo documentário sobre o uso dos recursos multimídia nas escolas.
Dez/ 2007 a abril/2008.
Relatório parcial da pesquisa. Mar/2007.
Coleta de dados e análise de estudos sobre Creative Commons. Jan. a jun/2008.
Elaboração em conjunto de um artigo científico. De mar a jun/2008
Elaboração do relatório final da pesquisa – jul e jul/08

