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Introdução Em 1999, surgiu a idéia de criar uma ferramenta para auxiliar
o estudo da Parasitologia para alunos do curso de Medicina. Essa foi a
''pedra fundamental'' para um projeto que está em seu décimo primeiro
ano, contando com a participação de diversos professores e alunos e que
dá subsídio prático à diversas disciplinas da área biomédica. Com o
tempo, esta expansão de acessos não se limitou aos cursos da UFRGS.
Houve uma procura externa à Universidade, proporcionando uma
interação importante com a comunidade, na forma da busca de
informação por temas ligados aos agentes de doenças parasitárias e sua
prevenção. Desenvolvimento Para 2009 pretende-se dar continuidade à
reformulação a página eletrônica do Atlas, adaptando-a às novas
tecnologias e tendências gráficas, tornando mais acessível o acesso às
imagens e conteúdos. Em avaliação das condições de acessibilidade,
recebemos sugestões importantes dos acadêmicos no sentido de facilitar
os acessos às imagens, tornando-a menos carregada de informações.
Optamos então pela hierarquização das informações em graus
diferenciados, enfatizando a apresentação das imagens, como realmente
acontece em um verdadeiro Atlas. Para tanto, propusemos uma mudança
no aspecto (layout), a fim de tornar a página mais facilmente amigável e
facilita o acesso dos internautas ao conteúdo. Os materiais já disponíveis,
por outro lado, serão revisados e reformatados, em um esforço para
tornar a página mais atrativa e menos cansativa. Basicamente a grande
mudança ocorrerá com uma nova hierarquização dos temas que serão
aprofundados de acordo com a necessidade do usuário. Esta mudança
orientará a pesquisa acadêmica no sentido de facilitar estudo de material
das aulas práticas, conceitos gerais sobre os parasitos e as parasitíases
e, finalmente, acesso a conteúdo mais aprofundado. Tambem foi
percebido que os internautas fazem parte de um grupo amplo (de
acadêmicos à interessados) e seus questionamentos vão de perguntas
específicas à pesquisas escolares. Para tanto disponibil izamos
informações elementares de busca bibliográfica, pois o sítio visa
complementar a informação transmitida pelo professor. As visitas
orientadas pelas disciplinas serão monitoradas através do retorno direto
dos estudantes via questionários mensais nas disciplinas onde a prática
da observação de parasitos é corrente. A avaliação das procuras do
Público em geral ficará por conta da ferramenta Google Analytics.
Estamos avaliando a possibilidade de utilizar outros mecanismos de



estatística de público, uma vez que o material se presta para a utilização
por parte de docentes do Ensino Fundamental e Médio. Finalmente, está
em estudo a proposta de apresentarmos uma versão em outra lingua,
para aumentar a visibilidade e utilidade do sítio.


