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Nos dias atuais, não é possível pensar em educação sem levar em consideração as mudanças 

sociais e tecnológicas que estão efervescentes em nossa sociedade digital globalizada. O 

conhecimento, antes individual, concentrado, objetivo e estável, agora é colaborativo, 

distribuído, subjetivo e instável (DUBOC, 2013). Neste contexto, propõe-se a criação de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) próprio sob a forma de um portal on-line, 

multimeios, colaborativo e de livre acesso. Tal portal objetiva possibilitar o acesso e a 

construção do conhecimento relativo aos gêneros acadêmicos e profissionais, bem como o 

entendimento da terminologia das diferentes áreas de especialidade por meio de recursos e 

ferramentas como Massive Open On-line Courses (MOOCs), Objetos de Aprendizagem 

(OAs), glossários colaborativos, blogs e wikis. O objetivo deste trabalho é fazer a descrição 

do perfil e das necessidades e preferências da comunidade acadêmica da UFRGS. Para tanto, 

um questionário online foi desenvolvido e aplicado. O público alvo é a comunidade 

acadêmica da UFRGS composta por professores, técnicos administrativos, alunos de 

graduação e alunos de pós-graduação. Ainda que o usuário-alvo primário do ambiente seja a 

comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), supõe-se 

que os alunos, professores e técnicos-administrativos de outras universidades brasileiras 

possam beneficiar-se de tal conjunto de recursos. Entende-se que o domínio do Inglês para 

Fins Profissionais (IFP) e do Inglês para Fins Acadêmicos (IFA) são essenciais ao processo de 

internacionalização das universidades brasileiras. 


