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               Roteiro para Vídeo do COMPEAD na Feira de Iniciação Científica  

 

O vídeo será iniciado com uma imagem do Logo da UFRGS – Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, sendo que esse será sobreposto, segundos depois, pelo 

Logo dinâmico do NUTED – Núcleo de Tecnologia Digital aplicada à Educação. 

 

     Na tela seguinte, constarão informações de identificação do vídeo:  

 

     -   O nome do projeto desenvolvido pela bolsista: CompMap (Mapeamento de 

competências dos alunos da EAD) 

 

     -     O nome da Bolsista de Iniciação Tecnológica/BIT: Raquel Specht. 

 

     -   O nome da Orientadora da bolsista e do projeto: Profa. Dra. Patrícia Alejandra 

Behar.  

 

 1ª Cena: A primeira cena será a apresentação da bolsista: Eu aparecerei me 

apresentando oralmente (falarei o meu nome, a que curso de graduação pertenço, em 

que universidade estudo, há quanto tempo sou bolsista do NUTED e o nome da bolsa 

que tenho, especificando a que órgão estou vinculada). 

 

2ª Cena: A seguir identificarei o NUTED, mostrando filmagens do caminho que se 

percorre para chegar até ele. Enquanto essas imagens aparecem, eu falo o local dentro 

da universidade onde ele se encontra.  

 

3ª Cena: Na terceira cena eu volto a aparecer, e será neste momento que citarei a 

pesquisa que vou apresentar citando que se refere a um OA – Objeto de Aprendizagem 

– e que esse se chama CompMap.  

 

4ª Cena: Para iniciar a apresentação do OA, explicarei, apoiando-me no Wiley – autor 

que nos embasa teoricamente - o que são os OA. Enquanto falo, aparecerão 

imagens/cenas que ilustram a minha fala, pois neste momento citarei, também, a  

importância deste recurso tecnológico para a educação.  

 



5ª Cena: Neste momento, aparecerei falando o principal objetivo do CompMap e a 

justificativa para o seu desenvolvimento.  

 

6ª Cena: Logo após, explicarei a metodologia de construção utilizada no 

desenvolvimento do OA, sendo que esta é composta por quatro etapas:  

 

     -   a concepção;  

 

     -   a planificação; 

 

     -   a implementação;  

 

     -   a validação.  

 

 

 

7º Cena: Neste momento do vídeo, mostrarei, através da fala, como ocorreu a 

construção do OA, seguindo as quatro etapas citadas anteriormente. Todas as etapas 

serão ilustradas com filmagens e fotos do trabalho desenvolvido no decorrer do  

desenvolvimento do AO CompMap.  

 

9º Cena: Agora será apresentada a estrutura do CompMap: como ele está constituído, 

como são as suas divisões, como é a sua estrutura e quais são os seus módulos. Quando 

cada módulo for explicado, citarei o objetivo e a justificativa para tal tema ter sido 

estudado e fazer parte do OA. A explanação oral, utilizarei cenas como recurso visual, 

filmagens e imagens como apoio ao que estarei falando. O CompMap será apresentado, 

fisicamente, neste momento do vídeo, ou seja, mostrarei como ele está após todo este 

caminho percorrido ao longo das pesquisas realizadas.  

 

10ª Cena: Encerrarei o vídeo apresentando o site do NUTED, onde podem ser 

encontradas maiores informações sobre nossas pesquisas e os OAs desenvolvidos pela 

nossa equipe.  

 



11ª Cena: O final do vídeo será composto pelos Agradecimentos e a identificação de 

todos que me ajudarão na construção deste vídeo.  

 

O material que será apresentado no estande será o próprio OA CompMap, pois 

este já se encontra         na      Web         e      pode       ser      acessado         através       

do      link: http://www.nuted.ufrgs.br/objetos_de_aprendizagem/2010/compmap/ 


