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Em janeiro de 2014, a Secretaria de Educa o a Dist ncia (SEAD) publicou o Edital UFRGS EAD
19, buscando fomentar o desenvolvimento da Educa o  Dist ncia no mbito da Universidade, procurando
abranger o maior n mero poss vel de unidades de ensino, de professores e de estudantes, por meio das linhas
de a o que financia.  Este Edital  contemplava quatro linhas de a o:  Linha A -  Produ o de cursos online;
Linha B - Pesquisas em Educa o a Dist ncia; Linha C - Constru o de Objetos de Aprendizagem e Linha D -
Produ o de livros did ticos digitais para plataformas m veis. Na Linha D, a inten o era fomentar a cria o
de  livros  did ticos  digitais  para  plataformas  m veis  a  serem  inseridos  em  atividades  de  ensino.  O  livro
did tico digital pode ser definido como uma forma de organiza o do conte do, que pode ser lido em v rios
tipos de plataformas m veis, sem limita o de espa o e tempo. O livro did tico digital deve ser gratuito e ter
acesso livre,  respeitando os direitos autorais,  passando a integrar  o acervo de materiais  did ticos digitais  da
Universidade.  O  objetivo  do  presente  relato   apresentar  resultados  parciais  do  projeto  de  livro  did tico
Metodologia Cient fica aplicada  rea da sa de', com nfase na constru o de projetos de pesquisa. O projeto
conta com o apoio da equipe do N cleo de Apoio Pedag gico  Educa o a Dist ncia (NAPEAD) da SEAD
para a produ o de 1 (um) livro did tico digital para plataformas m veis. O projeto iniciou em abril de 2014 e
deve ser conclu do em fevereiro de 2015, tendo a entrega do relat rio de realiza o do projeto at  mar o de
2015. O material do livro did tico j  foi entregue  equipe do NAPEAD e o livro est  em fase de constru o.
Conta com 10 cap tulos: 1 Metodologia Cient fica: aspectos conceituais; 2 Estrutura de projetos de pesquisa; 3
Aspectos  t cnicos  da  reda o;  4  Apresenta o  das  cita es;  5  Elabora o  de  refer ncias;  6  Pesquisa
quantitativa e qualitativa em sa de; 7 tica em pesquisa;  8 Buscadores eletr nicos em pesquisa na sa de; 9
Bioestat stica  -  vari veis;  10  Constru o  de  tabelas  e  ilustra es.  O  livro  pretende  incluir  recursos
multimidiais  como  imagens,  anima es,  tabelas  e  p ginas  web.  Espera-se,  com  o  projeto  do  livro  did tico
digital de Metodologia Cient fica, ampliar o conte do e o alcance do Caderno de Estudos de uma disciplina
do curso de gradua o em Odontologia, podendo ser utilizado n o somente pelos estudantes desse curso, mas
sim,  por  todos os  estudantes  dos cursos da rea da sa de da UFRGS em suas atividades acad micas.  Outra
vantagem   que  o  livro  ser  gratuito  e  ter  acesso  livre.  Tamb m  pode  orientar  os  estudantes  em  suas
pesquisas relacionadas ao Trabalho de Conclus o de Curso (TCC). 


