
SISTEMA DE CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIOS EDUCACIONAIS COMO 

UMA ARQUITETURA NECESSÁRIA PARA ESTÁGIOS EM EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA1 

 

O SisConPED é um Sistema de construção de Portifólio Educacionais 

que tem como objetivo desenvolver uma aplicação voltada para a 

construção automatizada de portifólios educacionais, os quais são 

comumente utilizadas em disciplinas presenciais e a distância como já 

exposto por Carvalho & Porto (2005).  

O desenvolvimento de tal implementação surge da necessidade que 

tivemos no decorrer do Edital 7 e da utilização do ambiente Rooda, Moodle 

e PPH em nossas disciplinas junto a Faculdade de Educação- Faced/UFRGS 

de propiciar aos alunos uma ferramenta de produtividade e eficiência que 

permitisse a construção do mesmo sem que este precisasse ter 

conhecimentos especializados de programação HTML visto que em algumas 

disciplinas que ministramos a apresentação de um portofólio educacional ao 

final da mesma é obrigatório, seja em formato impresso, seja em formato 

web.  

Todavia, se no caso de aulas presenciais facilmente resolvemos tal 

problema com a entrega do mesmo em formato tradicional (impresso), no 

caso das aulas a distância é mais dificil adotar tal dinâmica e, também, 

exigir destes conhecimentos sobre a construção de páginas. Neste sentido, 

dado o exposto, nossa equipe de pesquisa propõe2 neste edital a 

desenvolver um Sistema de construção de Portifólio Educacionais 

(SisConPED). Seu desenvolvimento estará pautado principalmente na 

modelagem proposta para o PPH (Edital 7) e sua total compatibilidade. No 

caso de outras plataformas tais como o Rooda, o Moodle e NAvi, estes 

poderão desenvolver implementações que se integrem à plataforma através 
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da disponibilização do código fonte e documentação sobre as 

funcionalidades e funções incorporadas ao SisConPED e a análise da forma 

como esse se relaciona com a plataforma PPH. 

 

O segundo desafio deste grupo de pesquisa para com o edital 09- 

SEAD/UFRGS é o SisGerPa, um Sistema de Gerenciamento de Professores e 

Alunos para integração do sistema de login do PPH ao portal do aluno, em 

conectividade ao BD de alunos de professores da UFRGS e automação do 

processo de vinculação dos alunos as disciplinas. Também acreditamos ser 

possível o aprimoramento das funcionalidades, estas, relativas ao 

gerenciamento de pessoas e integração ao PPH. 



 
O terceiro desafio é o objeto denominado PPH 2, previsto para este 

edital, tendo por objetivo melhorar sua usabilidade com inclusão da 

ferramenta de construção de Portifólios Educacionais (SisConPED) e o 

sistema de gerenciamento de turmas, professores e alunos (SisGerPA). 

Além disso, prevê-se a inclusão do perfil do TUTOR, ainda não definido no 

PPH e desenvolvimento de área especifica para este no sistema, para que o 

TUTOR possa encontrar materiais que ofereçam suporte a sua atividade, em 

especial, no que tange:  

1. Aos conceitos didático-metodológicos relacionados à hipermídia 

disponibilizada;  

2. Ao foco de relevância para construção do planejamento 

pedagógico do aluno em estágio:  

3. A disponibilização de recursos para o desenvolvimento de uma 

estratégia educativa com qualidade tutoriada;  

4. Aos procedimentos para registros no OA de documentos em áudio, 

imagem e vídeo;  

5. As possibilidades de construção de redes autônomas de 

conhecimento em recursos didáticos: interação, blog, fórum; e, 

6. A construção do portifólio de ensino a partir do SisConPED.  

 

Portanto, nosso objetivo neste edital é melhorar a usabilidade do 

sistema PPH (edital 7), agregar-lhe novas ferramentas de produtividade 



adequadas às necessidades dos professores/orientadores e alunos e lançar 

uma nova versão do mesmo com as novas ferramentas implementadas, 

quais seja, o sistema de gerenciamento de turmas, professores e alunos 

(SisGerPA) e o Sistema de Construção de Portifólios Educacionais 

(SisConPed). 

 

DESCRITORES: Portfólios Educacionais; Estágio a Distância, Arquiteturas 

Pedagógicas, Planejamento Pedagógico Hipermididático.  


