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Esta pesquisa trata da estruturação e implementação da funcionalidade Fórum no ROODA/UFRGS. Este integra o 
projeto Desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Metodologia Didático-Pedagógica para 
Educação à Distância na UFRGS (financiado pelo CNPq), que visa o desenvolvimento e a utilização de ambientes 
virtuais voltados à educação a distância dentro da filosofia de software livre. O Fórum é uma das 19 funcionalidades 
do ROODA/UFRGS. No planejamento, foram três meses de JAD (sigla em inglês para Projeto de Aplicativo em 
Conjunto) com a equipe de programadores, educadores e designers, do NUTED (Núcleo de Tecnologia Digital 
Aplicada à Educação). Um fórum é um ambiente de troca assíncrona de mensagens, funcionando como um 
repositório de discussões. Cada tópico é uma mensagem especial que abre uma discussão, de forma que a diferença 
entre os formatos é como as mensagens aparecem dentro dela. Pode-se enfocar dois tipos: Linear e em Árvore. No 
Fórum Linear, essas mensagens são dispostas cronologicamente. No Fórum em Árvore, cada mensagem é uma 
resposta a uma outra mensagem, formando uma árvore de discussão. O Fórum na versão 0.7 do ROODA 
(http://rooda.edu.ufrgs.br) é em Árvore, mas optou-se pelo Linear, pela sua maior popularidade na Web e pela maior 
facilidade de se estudar as interações, outro objetivo do projeto ROODA. Através desta funcionalidade, busca-se 
prover a comunicação mais formal e ampla entre os alunos e professores; e formar comunidades motivadas pelo 
objeto de estudo. Para futuras pesquisas, propõe-se um formato alternativo de Fórum, que possibilita que se responda 
várias mensagens em uma única resposta. Dessa forma, facilita-se uma resposta unificada e coesa, juntando mais de 
uma idéia, que é o fluxo natural de uma discussão presencial. 
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