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O projeto Laboratório de Práticas Interdisciplinares integra as ações de ensino do 

Programa de Educação Tutorial de Humanidades e Letras (PETHL) da Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Iniciado em 2019, 

o projeto surge a partir da junção de dois antigos projetos: Laboratório de Leitura e 

Escrita Acadêmica (LLEA) e Laboratório de Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar 

em Humanidades (LAMPIH). Dessa forma, o Laboratório de Práticas Interdisciplinares 

herdou as metas de oferecer, concomitantemente, o desenvolvimento das 

capacidades de leitura e escrita de gêneros acadêmicos e o aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos-metodológicos para a produção científica na área de 

Humanidades e Letras.  

Neste ano de 2021, após longos períodos de experiência com o modo virtual de 

atividades, o Laboratório de Práticas Interdisciplinares do PETHL elabora este 

material totalmente voltado para questões que envolvem a tecnologia, a 

educação e o ensino. Ao todo, temos duas cartilhas que tratam de temas relativos 

às áreas de Letramento Digital, Tecnologia Educacional e Tecnologias da 

Informação e Comunicação para o ensino remoto, compartilhando mais 45 

referências, além de diversas indicações de livros, filmes e pesquisas por meio dos 

QR Codes e dos nossos ícones de interação.  

Acreditamos que a elaboração e disponibilização deste material pode contribuir 

para o processo de democratização do conhecimento, com base na disposição 

gratuita de materiais didáticos por meio de recursos virtuais.  

Toda a cartilha foi elaborada com muito cuidado, pensando em você, leitor! Dessa 

forma, aproveite o material, compartilhe com os amigos e, se possível, também nos 

envie um feedback. Esperamos que você goste! 

Atenciosamente,  

Leonardo Chaves Ferreira - Representante da Comissão organizadora do 

Laboratório de Práticas Interdisciplinares do PETHL. 

APRESENTAÇÃO 
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Indicação de ícones 
 

Os ícones são elementos gráficos opcionais utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual. Esteja atento aos ícones 

de interação deste material:  

 

 

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto. 

 

 

 

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto ou 

“curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado. 

 

 

 

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão utilizada no texto. 

 

 

 

Mídias Integradas: sugestões de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente 

AVEA e sites. 

 

. 

 

Atividades de aprendizagem: apresenta as atividades em diferentes níveis de 

aprendizagem para que você possa realizá-las e conferir o seu domínio sobre 

tema estudado 
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CAP. 01:  TICs para apresentação de trabalhos e 

organização de calendários. 
 

1. O que são as TIC’s? 
 

Você sabe o que são as “TIC’s”? Tem ideia de como elas têm 

influenciado o seu cotidiano nas atividades virtuais? Você sabe,por 

exmplo, como utilizá-las a seu favor? Bem, essas são boas perguntas 

quando pensamos nas TIC’s como ferramentas para a educação.  

As Tecnologias da informação e comunicação (TIC), segundo Lobo e 

Maia (2015) são formas de gerar, armazenar, veicular e reproduzir a 

informação, por meio de hardware, software e telecomunicações. Essa 

evolução das Tecnologias permite que a maioria da população tenha 

acesso à informação, o que traz mudanças profundas em várias áreas 

do saber, principalmente no campo da educação, onde essas 

tecnologias podem ser utilizadas de formas criativas e objetivas, além 

de auxiliar e impulsionar o ensino à distância (EAD). 

Apesar disso, no atual contexto em que alunos e alunas ainda estão 

aprendendo a se adaptar com esses mecanismos tecnológicos, é 

comum lidarmos com algumas dificuldades no manuseio virtual dessas 

tecnologias. Por isso, neste e no próximo capítulo, abordaremos 

algumas TIC’s fundamentais ao fazer acadêmico e escolar, trazendo um 

conjunto de dicas, referências e tutoriais que podem te ajudar em um 

melhor desempenho virtual! 

A seguir,  vamos conversar sobre TIC´s para apresentação de trabalhos 

acadêmicos e não-acadêmicos. 

 

2. Exemplos práticos: 

Como falamos anteriormente, no momento que estamos vivendo, onde 

a tecnologia adentrou todos os âmbitos das nossas vidas, o EAD tornou-

se o meio de estudo da maior parte da comunidade acadêmica e 
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escolar. Por esse motivo, trazemos aqui algumas formas de utilizar as TIC's 

para apresentar seus trabalhos da melhor forma possível.  

Existem vários recursos para se fazer apresentações de mídias, porém, 

citaremos somente dois neste material, são estes: (1) Power Point e (2) 

Prezi. 

2.1 TICS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: POWERPOINT 
 

O Powerpoint faz parte do pacote Microsoft Office juntamente com o 

Word, o Excel e outros programas. Levando em consideração as suas 

características, é a melhor opção oferecida pela Microsoft para 

preparar uma aula, lançar um produto ou comunicar uma ideia na 

presença de uma audiência, defesa ou seminário.  

O programa possui o formato de arquivo “PPT” para criar arquivos de 

apresentações e o formato “PPS” para fazer apresentações diretas. No 

ano de 2007, a Microsoft criou o formato de arquivo chamado “PPTX” 

para que o PowerPoint pudesse ser executado em outras máquinas que 

não possuíam esse programa instalado. 

Atenção - Arquivo PPT: Também chamado de 

PPTX, um PPT é um tipo de arquivo do Microsoft 

PowerPoint. O usuário pode abrir, editar e fazer 

alterações nos slides da apresentação, adicionando 

itens, efeitos e outros recursos. Também é possível 

executar a apresentação e tarefas que o software 

permite. 

Atenção - Arquivo PPS: O arquivo PPS pode ser 

considerado um formato de auto apresentação. 

Basta clicar duas vezes nele, para que o 

conteúdo seja exibido automaticamente e a transição 

dos slides pode ser configurada com cliques no mouse 

ou através da barra de espaço. O formato é ideal para 

quem deseja apenas enviar a apresentação ou mostrá-

la sem passar pela tela inicial e edição do Powerpoint. Figura 1 - Fonte: 
https://www.micros

oft.com/pt-br/ 
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2.2 COMO UTILIZAR O POWERPOINT E SEUS RECURSOS: 

 

01) Escolha um tema: ao abrir o PowerPoint, você verá alguns modelos 

e temas internos. Um tema é um design de slide que contém 

correspondências de cores, fontes e efeitos especiais como sombras, 

reflexos, dentre outros recursos. 

A) Na guia Arquivos da Faixa de opções, selecione “Novo" e, em 

seguida, escolha um tema. PowerPoint exibe uma visualização 

do tema, com quatro variações de cor para escolher no lado 

direito. 

B) Clique em Criar ou selecione uma variação de cor e clique em 

Criar: 

 

02) Insira uma nova página de slide: na guia Página Inicial, clique na 

metade inferior do “Novo Slide” e escolha um layout de slide:  
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03) Adicionar texto: Selecione um espaço reservado para texto e 

comece a digitar! 

 

04) Formate seu texto:  

 A) Selecione um texto;  

B) Em “Ferramentas de desenho”, escolha “Formatar”: 

 

C) Siga um desses procedimentos:  

I) Para alterar a cor de seu texto, escolha “Preenchimento de 

Texto” e escolha uma cor. 

II) Para alterar a cor do contorno de seu texto, escolha 

“Contorno do Texto” e, em seguida, escolha uma cor. 

III) Para aplicar uma sombra, reflexo, brilho, bisel, rotação 3D, 

uma transformação, escolha “Efeitos de Texto” e, em 

seguida, escolha o efeito desejado. 

 

05) Adicione formas: 

A) Na guia Inserir, siga um destes procedimentos: 

Para inserir uma imagem que está salva em sua unidade local ou em 

um servidor interno, escolha “Imagens”, procure a imagem e escolha 
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“Inserir”. Para inserir uma imagem da Web, clique em “Imagens Online” 

e use a caixa de pesquisa para localizar uma imagem, escolha uma 

imagem e clique em Inserir: 

 
 

06) Adicione formas ao seu slide: no PowerPoint você pode adicionar 

formas para deixa sua apresentação mais ilustrativa:  

A) Na guia Inserir, selecione Formas e, em seguida, selecione uma 

forma no menu que aparece. 

B) Na área do slide, clique e arraste para desenhar a forma. 

C) Selecione a guia Formatar ou Formato da forma na faixa de 

opções.  

D) Abra a galeria Estilos de forma para adicionar rapidamente uma 

cor e estilo (incluindo sombreamento) à forma selecionada: 

 

 

2.2 TICS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: PREZI 

Segundo o site oficial da plataforma, esse recurso é um software de 

apresentação em uma missão para reinventar o modo como as pessoas 

compartilham conhecimento, contam histórias, e inspiram suas 

audiências para agir.  
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Ao contrário de slides, que te impõe limites, a 

Prezi oferece uma tela com zoom ilimitado, além 

da capacidade de mostrar as relações entre a 

ideia geral e os pequenos detalhes. A 

profundidade adicionada e o contexto fazem a 

sua mensagem ter maior probabilidade de 

convencer, motivar e ser lembrada, seja o seu 

discurso de vendas café-com-leite, uma palestra 

em sala de aula, ou uma TED Talk para os 

pensadores mais importantes do mundo. 

Nesse sentido, se você busca uma apresentação mais interativa com 

movimentos e recursos diversos, o Prezi é a plataforma ideal para você! 

A seguir, um exemplo em estilo “passo a passo” para o uso dessa TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aponte a câmera do seu 

mpartphone para este 

QRCode e acesso o site 

oficial do Prezi. 

Passo 1. Acesse o Prezi e faça o 

login em sua conta pressionando 

"Entrar" no canto superior direito 

da página; 

 

Passo 2. Em seguida, entre com o 

seu e-mail e senha. Se ainda não 

tiver uma conta, realize o cadastro 

em "Cadastre-se"; 

 

Passo 3. A No cadastro, selecione 

a aba "Básico" e pressione a 

opção "Continuar": 

 

https://prezi.com/
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Passo 4. Depois, escolha o tipo 

de uso que você fará do Prezi; 

 

Passo 5. Na sequência, selecione 

"Criar uma apresentação"; 

 

Passo 6. Escolha "De um modelo" 

para abrir a galeria e selecione 

o modelo desejado; 

 

Passo 7. Em seguida, assinale a 

opção "Usar este modelo"; 

Passo 8. Digite o título da sua apresentação e pressione o botão 

"Continuar"; 
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Passo 9. Para inserir diagramas, 

símbolos, imagens, música, 

arquivos, gráficos e até vídeos do 

YouTube, basta selecionar a opção 

"Inserir". Use o botão "Estilo", na 

parte superior da tela, para alterar 

as cores e plano de fundo do 

modelo; 

 

Passo 10. Para editar um texto, 

clique duas vezes sobre ele. Você 

pode alterar a formatação, fonte, 

cor do texto, alinhamento e efeitos 

na barra de opções que aparece 

logo acima da apresentação; 

Passo 11. Pressione "+ Tópico", no 

canto inferior direito da página, 

para adicionar novos tópicos à 

apresentação; 

Passo 12. Clique sobre um tópico, na barra lateral esquerda, para editá-

lo. Caso necessário, pressione "+ Página", no canto inferior direito, para 

inserir nas páginas ao tópico. Após fazer as edições desejadas, selecione 

"Reduzir zoom" para voltar à tela principal da apresentação; 
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2.3: TICS PARA ORGANIZAÇÃO DE CALENDÁRIOS 

Na seção anterior, vimos um tutorial sobre duas plataformas gratuitas 

para apresentação de trabalhos. Optamos em abordar essas TIC’s 

tendo em vista que, no contexto remoto, os mecanismos de 

apresentação são frequentemente utilizados. Agora, nesta seção o 

nosso foco é outro: a organização.  

Como sabemos, as demandas acadêmicas e escolares no período de 

atividades virtuais aumentaram muito. Nesse contexto, uma demanda 

crescente de trabalhos exige uma boa organização de tempo e, 

principalmente, de calendário, para não perdermos as datas e os 

prazos. 

Por esse motivo, vamos falar de uma TIC que você tem no seu 

smartphone, mas muitas vezes não a usa da forma correta, estamos 

falando do Google Agenda. 

2.4: Google Agenda 
 

Primeiramente, o que podemos fazer com essa ferramenta?  Com o 

Google Agenda, você organiza seu dia, recebe lembretes de eventos 

em sua caixa de e-mail ou celular, e ainda pode anexar arquivos ou 

documentos em seu evento. Além disso, a plataforma permite marcar 

compromissos e reuniões de modo muito mais fácil, pois é possível ter 

acesso a agenda de todos seus amigos e colegas de trabalho. 

Segundo, onde encontramos o Google Agenda? Esse mecanismo 

funciona de modo simultâneo em diferentes plataformas, isso quer dizer 

que você pode encontrá-lo em seu smartphone, tablet ou computador. 

Para utilizar a versão para PC, basta acessar a sua conta Google, 

através do Gmail, e encontrar o Google Agenda no menu Google Apps. 

Já para acessar o Google Agenda app, você precisa de um dispositivo 

com o aplicativo instalado.  

De modo geral, o Google Agenda possui diversas qualidades que o 

torna diferenciado: trabalha offline, é seguro, é multiplataforma, possui 

agendamento inteligente, pode funcionar em qualquer smartphone, 



 

 
 

CARTILHAS DITÁTICAS DO PETHL: Metodologias de organização para o Ensino Remoto 13 

dentre outros atributos. De todo modo, é uma das melhores ferramentas 

para organização de calendários e, por isso, na seção seguinte vamos 

entender como o Google Agenda funciona na prática. 

2.2 COMO UTILIZAR O GOOGLE AGENDA E SEUS RECURSOS: 

Nesta seção, apresentaremos um exemplo prático para um melhor uso 

da Agenda do Google. Atualmente, se você já está habituado com 

reuniões online, com certeza já se deparou com a necessidade de 

pausas e interrupções para a permissão de novos membros na sala 

virtual. Isso é muito frequente, mas muitas pessoas não sabem que o 

Google Agenda disponibiliza um mecanismo de agendamento dessas 

reuniões, onde não será necessário interromper uma reunião para 

permissões. 

Para agendar sua reunião através do PC, você seguirá os seguintes 

passos: 

a) Entre no Google Agenda e faça login com sua conta; 

b) Clique em cima da data que deseja programar uma reunião; 

 

 

 

 

 

 

c) Dê um título para a reunião; 

d) Clique em “Adicionar convidados” e digite os nomes ou e-mails 

de quem vai participar; 

e) Selecione “Adicionar videoconferência do Google Meet”; 
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f) Clique em “Salvar”. O Google pode perguntar se você quer enviar 

e-mails de convite para os convidados – clique em “Enviar” para 

confirmar.  

g) Pronto, agora os convidados da sua reunião receberão um 

convite. Se aceitarem, poderão entrar na reunião sem pedir 

permissões. 

 

3. Para não esquecer: 
 

3.1 DICAS PARA CRIAR UMA APRESENTAÇÃO EFICIENTE: 

1. Minimize o número de slides: para manter uma mensagem clara 

e manter o seu público atento e interessado, mantenha um número 

mínimo de slides em sua apresentação. 

2. Mantenha o texto do slide simples: você quer que seu público 

ouça suas informações, em vez de ler a tela. Use marcadores ou frases 

curtas e tente manter cada item em uma linha.  

3. Use elementos visuais para ajudar a externar sua mensagem: 

imagens, gráficos e elementos gráficos oferecem indicações visuais 

para o seu público se lembrar.  

4. Escolha planos de fundo de slide sutis e consistentes: escolha 

modelo ou tema agradável e consistente que não seja muito 

chamativo. Você não quer que o plano de fundo ou design desvie a 

atenção da sua mensagem.  

5. Verifique a ortografia e a gramática: Para obter e manter o 

respeito do seu público, sempre verifique a ortografia e a gramática da 

sua apresentação. 

3.2 DICAS PARA SER MAIS PRODUTIVO COM O GOOGLE AGENDA: 

1. Sincronize seus dados: a partir do momento que você sincronize 

sua agenda no dispositivo móvel, os mesmos eventos do Google 

Agenda são exibidos no computador, smartphone ou tablet. Para isso, 
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no seu smartphone ou tablet Android, faça o download do aplicativo 

Google Agenda no Google Play. Quando você abrir o aplicativo, todos 

os eventos serão sincronizados com o computador. 

2. Adicione anexo aos seus eventos: É possível adicionar documentos, 

planilhas e outros arquivos diretamente a um evento para os 

convidados acessarem todas as informações de que precisam no 

próprio evento. Para isso, ao criar o seu evento como mostramos mais 

acima, na parte inferior, na caixa de descrição, clique em ‘Adicionar 

anexo”. 

3. Organize suas atividades em diferentes calendários: Google Agenda 

permite criar múltiplos calendários, um para cada área da sua vida. 

Para fazer isso acesse a barra que fica à esquerda do calendário, onde 

você pode ver todos os eventos do mês e as listas “Minhas agendas” e 

“Outras agendas”. 

4. Para pôr em prática:  
 

Atividade de aprendizagem: Muito bem! Agora que você já 

conhece um pouco melhor alguns TIC 's, que tal praticar?  

Sobre os mecanismos de apresentação, já sabemos que você 

já praticou muito. Então, na próxima apresentação de trabalho, leve 

em consideração nossas dicas. Agora, sobre o Google Agenda, temos 

uma proposta de atividade para você! 

Como vimos anteriormente, é possível o agendamento de reuniões no 

Meet por meio do Google Agenda.  No entanto, vimos isso apenas 

através do computador, que tal fazermos através do smartphone?  

Para isso, você seguirá os seguintes passos:   

a) Abra o Google Agenda no seu dispositivo móvel; 

b) Toque no ícone “+”, no canto inferior direito, e selecione “Evento”; 

c) Insira um título para a reunião; 

d)  Defina a data e horário; 

e) Toque em “Adicionar convidados” e digite o e-mail 

“pethl@unilab.edu.br”; 
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f) Selecione “Adicionar videoconferência”; 

g) Toque em “Salvar”. 

Se tiver dado certo, aceitaremos o convite e você será notificado! 
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CAP. 2: TICS PARA MANUTENÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA. 
 

1. O novo aluno/a na era digital 

As Tecnologias da Informação e Comunicação  (TIC) são uma realidade 

no nosso cotidiano e, no contexto pandêmico, por conta do 

coronavírus (COVID-19),  ela se tornou essencial para darmos 

continuidade às nossas rotinas. Seja para trabalhar, estudar,  para fins 

de entretenimento e até para os quesitos saúde e bem estar, para 

quase tudo que você precisa tem uma TIC que pode te auxiliar no 

desenvolvimento da sua atividade.  

Como estudante, compreendemos as dificuldades vivenciadas neste 

momento, seja para se manter focado, ter um espaço adequado para 

estudarmos ou mesmo ter acesso aos equipamentos. Mas não importa 

como, existe sempre uma ferramenta tecnológica que pode nos auxiliar  

e contribuir para o nosso aprendizado e, principalmente, para a nossas 

práticas acadêmicas. 

O objetivo desta cartilha é apresentar as possibilidades no nosso fazer 

acadêmico no ensino remoto. Embora compreendemos que em muitos 

aspectos a tecnologia possa ser limitadora, reconhecemos que  a cada 

dia mais são elas nos abrem possibilidades de aprendizagem. Nesse 

aspecto, as possibilidades de aprendizagem são muitas, os suportes 

tecnológicos são diversos e nos permitem aprender e conhecer outros 

suportes de aprendizagem, como as plataformas de streaming, para ver 

filmes, vídeos, ouvir música e podcast! Engana-se quem acredita que 

todos os aparatos tecnológicos só servem para dar suporte. Para nós, 

como futuros pesquisadores, temos nos espaços online o encontro de 

novas possibilidades de pesquisa. 

Ao longo deste material você já ouviu falar de “TICs”, correto? Mas sabia 

que elas possuem tipos? Vamos discutir isso na seção seguinte.  
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1.1 OS  TIPOS DE TIC? 

Neste ponto iremos mostrar alguns tipos de tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) para se trabalhar a pesquisa acadêmica, desde 

aquelas mais comuns, como o Google Forms, até softwares mais 

complexos, como MAXQDA. Porém, para que possamos compreender 

como essas ferramentas funcionam, vamos antes de tudo entender 

quais são os tipos de TICs que existem e como elas podem nos auxiliar, 

visto que essas ferramentas se mostram como um caminho possível para 

a manutenção das pesquisas científicas e também como um novo 

caminho para a expansão e novas metodologias de pesquisa.  

As TICs, conforme vimos no capítulo anterior, podem ser entendidas 

como um conjunto de recursos tecnológicos que proporcionam um 

novo modo de se comunicar, envolvendo objetos como computadores, 

notebooks, tablets, celulares, etc. Nelas se enquadram também os 

programas, softwares e soluções digitais (Google Drive, E-mail e sites de 

busca como Google Acadêmico).  

Você deve conhecer pelo menos um dos recursos citados acima, mas 

quase esquecemos de citar os mais usuais, tão comuns que, às vezes, 

acabam passando despercebidos na categoria de TICs, como: 

gravadores, câmeras, pen drives, scanners entre outros. Até mesmo 

podcasts, Youtube, fóruns on-lines e a própria internet em si são 

exemplos de TICs que usamos contidianamente e podem ser utilizadas 

para o fazer científico.  

A utilização de tecnologias da informação e comunicação em 

pesquisas científicas não é algo novo. Há um bom tempo fazemos uso 

de recursos como gravadores, câmeras, vídeos e fotografias, que 

funcionam como fontes de dados e resultados. No entanto, hoje o 

mundo passa por uma constante evolução digital que nos permite ter 

uma gama muito maior de ferramentas para trabalhar! Não iremos 

deixar de lado, é claro, a importância das TICs mais antigas para a 

história da produção científica em geral, mas aqui falaremos de 

recursos que podem ser usados remotamente e que fazem parte da 
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nova onda da inovação tecnológica! Vejamos, agora, que recursos 

podemos usar para fazer e ter acesso a pesquisas científicas!    

1.2 TICS PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Uma ferramenta simples para coleta de dados em uma pesquisa pode 

ser o Google Forms. Com ele, podemos criar questionários fechados ou 

abertos, de cunho quantitativo, qualitativo ou ambos e, ainda, repassá-

los de maneira remota/virtual para aqueles que desejamos contatar. A 

plataforma ainda oferece uma visão geral dos resultados em forma de 

planilha (programa Excel ou Planilhas do google) e também através de 

gráficos, o que pode facilitar muito o trabalho do pesquisador/a na hora 

de analisar os dados.  

Para edição de textos de forma segura e compartilhada, temos o 

Google Docs. Por essa ferramenta, podemos escrever em grupo 

(inclusive o texto que você está lendo foi escrito assim) em tempo real, 

conversar por chat e ainda salvar em diversos formatos de arquivos. 

Para uma experiência mais completa, se estiver trabalhando em grupo, 

você pode criar uma sala de videoconferência no Google Meet, Zoom 

ou Whatsapp, por exemplo. Além disso, mesmo que seja um trabalho 

individual, usando esse recurso, você pode acessá-lo de qualquer 

computador, celular, tablet, a qualquer lugar e hora, desde que esteja 

com acesso à internet! E o melhor: não têm que se preocupar em salvar 

ou perder seu arquivo, pois ele fica salvo em um compartilhamento de 

nuvem o Google Drive! No Drive, você também pode guardar áudios, 

fotos e textos da sua pesquisa para ter sempre à mão.  

Para além das Ferramentas do Google, nós também podemos trabalhar 

com softwares específicos, como é o caso do MAXQDA: um software 

para análise de dados qualitativos e métodos mistos em pesquisas 

acadêmicas, científicas e comerciais. Esse software está disponível 

como uma aplicação universal para sistemas operacionais Windows e 

macOS.  

Na mesma linha temos webQDA, ele é um software de análise 

qualitativa de dados, baseado na web, destinado a todos os 

investigadores e profissionais que realizam investigação qualitativa. O 



 

 
 

CARTILHAS DITÁTICAS DO PETHL: Metodologias de organização para o Ensino Remoto 20 

webQDA permite a análise de fontes de texto, imagem, vídeo, áudio, 

tabelas, ficheiros PDF, vídeos do Youtube, etc. de forma colaborativa, 

síncrona ou assíncrona, funcionando, assim, como uma solução web o 

que pode ser mais leve para alguns usuários!  

Temos também o Mendeley, ele é um gerenciador de referências e uma 

rede social acadêmica que ajudará você a organizar a sua pesquisa, a 

colaborar com outras pessoas on-line e a descobrir as pesquisas mais 

recentes. Basicamente, ao baixá-lo você terá uma solução online para 

organizar seus arquivos de PDF, referências e pesquisas.  

Essas são apenas algumas formas que utilizamos para apresentar como 

as TICs podem e devem ser uma ferramenta na pesquisa. Porém, há 

inúmeras outras plataformas, softwares que podemos utilizar, só 

precisamos buscar aquelas que mais se adequam ao nosso perfil e, 

caso você esteja mais interessado em como conseguir ter acesso às 

pesquisas já produzidas, vejamos a seguir como podemos fazer. 

1.3 PARA TER ACESSO ÀS PESQUISAS CIENTÍFICAS 

As ferramentas de busca são as mais 

comuns da internet. Quem aqui nunca 

“deu um google” para descobrir algo, 

achar aquele sinônimo ou mesmo 

pesquisar a vida de um famoso? Pois é, 

muito comum e prático, porém nem tudo 

que encontramos na internet pode ser 

confiável. Se você está buscando por 

trabalhos acadêmicos e pesquisas 

científicas. você deve procurar nos 

lugares certos. O próprio Google criou 

uma plataforma dedicada somente a isso 

que é o “Google Acadêmico".  

Nessa plataforma, você pode pesquisar artigos científicos para usar 

como referência bibliográfica, fazer uma busca por período, definir 

lembretes para quando surgir uma pesquisa relacionada a uma 

determinada temática e, ainda, descobrir como colocar a referência 

Aponte a câmera do seu smartphone 
para este QRCode e acesso à página 

incial do Google Acadêmico 

https://scholar.google.com.br/
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bibliográfica de qualquer artigo, livro ou texto já nas normas da ABNT, 

como vemos na imagem a seguir: 

 

Figura 2 - Fonte: pesquisa por referência no Google acadêmico 

Temos, também, uma plataforma nacional de trabalhos e pesquisas 

acadêmicas: a SciELO a Scientific Electronic Library Online. Ela é uma 

biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 

periódicos científicos brasileiros, resultado de um projeto de pesquisa da 

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em 

parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde. 

Para além das plataformas convencionais e seguras, com advento das 

mídias e redes digitais sociais, pesquisadores/as saem da sua zona de 

conforto e enfrentam a missão de levar o conhecimento científico para 

além dos muros universitários, levando de uma forma, leve, 

descomplicada e acessível para toda população. A exemplo disso 

temos o próprio Youtube,  um site de compartilhamento de vídeos 

enviados pelos usuários através da internet que cada dia mais vemos 

professores/as e pesquisadores/as utilizando para divulgar seus 

trabalhos.  
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Temos, ainda, o Instagram e o Facebook que, apesar de não serem uma 

fonte 100% confiável, crescem em relação à divulgação científica por 

parte daqueles/as que produzem conteúdo para as redes sociais.  Esses 

últimos, podemos dizer que vieram à tona devido a pandemia! A 

necessidade de se comunicar de maneira virtual nunca foi tão grande, 

isso reconfigurou nossa maneira de propagar a ciência. Grandes nomes 

nessa área são o Médico Drauzio Varella e o Dr, Atila Iamarinho, que 

divulgam de forma segura dados científicos para população através de 

mídias digitais como TV, Youtube, entre outros.  

 

2. Exemplos práticos: 

Quando o assunto é pesquisa acadêmica, é preciso estabelecer alguns 

critérios para definirmos a credibilidade da fonte, pois em tempos de 

propagação de notícias falsas é importante que os critérios de 

elegibilidade sejam sempre reafirmados. No caso das redes sociais, 

como Facebook, Youtube, entre outros, é crucial verificar quem é o 

sujeito falante, quem são suas referências, em nome de quem ele fala 

e se representa alguma instituição. 

Já demos alguns exemplos de pessoas que  têm um viés científicos nos 

seus posicionamento públicos através das  redes sociais, como o 

Médico Drauzio Varella e o Dr, Atila Iamarino. No entanto, para 

contextualizar os critérios de elegibilidade citaremos como exemplo o 

Canal Tempero Drag, desenvolvido 

pelo professor e ator Guilherme Terreri, 

formado em artes cênicas pela Unirio 

e em letras pela USP, que encarna a 

drag queen Rita von Hunty para dar 

aulas de sociologia para mais de mais 

de 723 mil inscritos, no seu canal do 

Youtube.  

Critério 1: Credibilidade de informações e acessibilidade 

Figura 3 - Canal "Tempero Drag", Fonte: Youtube 



 

 
 

CARTILHAS DITÁTICAS DO PETHL: Metodologias de organização para o Ensino Remoto 23 

O vídeo tem em sua estrutura a apresentação de várias referências que 

vão sendo citadas conforme a apresentação do tema e todas ficam 

disponibilizadas nas descrição do vídeo, assim como no texto 

acadêmico na seção referências tornando acessível a averiguação 

das informações; 

Critério 2: Qualidade intrínseca da informação e organização 

Avaliar os fatores como coerência, foco do conteúdo e a consistência 

estrutural do texto, embora seja oralizado, a organização do texto deve 

ser apresentado em uma estrutura, assim como no texto acadêmico: 

introdução, referencial teórico, análise e consideração; 

Mídias Integradas: um outro tipo de publicação que tem uma 

proposta de entretenimento, mas que também tem uma função 

educativa são os podcasts, que é um arquivo de áudio  disponibilizado 

através de streaming , que trata sobre diversos temas, podemos 

entendê-lo como um programa de rádio que não acontece ao vivo e 

você pode ouvir quando quiser. 

Alguns podcast legais que passam pelos critérios de elegibilidade: 

Xadrez Verbal - Idealizado pelos historiadores Filipe Figueiredo e Matias 

Pinto, foi criado em 2015 e trata sobre temas que envolvem geopolítica 

e história;  

Scicast - Criado em 2013, o podcast trata sobre matemática, química, 

física e outros assuntos envolvendo ciências naturais e exatas. 

3.1 NOVOS CAMPOS DE PESQUISA 

Antigamente existia uma 

delimitação de espaço e 

tempo, tudo que acontecia 

na internet era descrito como 

online e as experiências vividas 

fora dela eram offline. No 

entanto, em dado momento 

da nossa Figura 4 - Fonte: Twitter 
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contemporaneidade,  tudo mudou e a nossa presença digital tornou-se 

frequente necessária e até compulsiva. Talvez por isso, cada vez mais 

temos pesquisas desenvolvidas que estudam o nosso comportamento 

no ciberespaço, se é que até mesmo o termo já não esteja 

ultrapassado!  

Tendo isso em mente, nos encontramos com novas possibilidades para 

desenvolvermos nossas pesquisas. Citaremos, a seguir, alguns exemplos 

de estudos que tiveram como campo de pesquisa a internet: 

A) Pesquisa sobre “memes”: 

Chagas, Viktor. Meu malvado favorito: os memes bolsonaristas de 

WhatsApp e os acontecimentos políticos no Brasil. Estudos Históricos: Rio 

de Janeiro. vol.34 no.72 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2021.  

OBJETIVO: A pesquisa apresenta uma investigação do humor em 

memes da internet que circularam em grupos do WhatsApp de 

apoiadores de Bolsonaro durante os primeiros seis meses de seu 

governo. Para acessar, clique aqui! 

B) Pesquisa sobre “Redes Sociais”: 

QUADRO, Jaqueline; FERREIRA, Ewerton. Ódio e intolerância nas redes 

sociais digitais. Revista Katálysis: Florianópolis.  vol.23 no.3 Set./Dec. 2020. 

OBJETIVO: A pesquisa tem como campo de pesquisa as redes sociais e 

discute os discursos de ódio e intolerância nas redes sociais digitais, 

trazendo como questão: em que medida o ódio e a intolerância nas 

redes sociais digitais constituem um risco frente ao estado democrático 

de direito? Para acessar, clique aqui! 

C) Pesquisa sobre “Política”:  

COUTINHO, Marcelo; SAFATLE, Vladimir. A internet e as eleições 

municipais em 2008: o uso dos sítios eletrônicos de comunidades na 

eleição paulistana. Revista Sociologia e Política: Curitiba,  vol.17 no. 34, 

2009.  

OBJETIVO: O artigo aborda a relação entre a esfera pública e a internet, 

fazendo uma análise de blogs e da rede social Orkut e como o espaço 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21862021000100169&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-49802020000300419&script=sci_arttext&tlng=pt


 

 
 

CARTILHAS DITÁTICAS DO PETHL: Metodologias de organização para o Ensino Remoto 25 

é usado como meio de mediação política nas eleições municipais de 

2008. Para acessar, clique aqui! 

Ainda estamos tentando compreender as multiplicidades do campo de 

pesquisa que a internet é, embora muitos pesquisadores já questionam 

a impossibilidade do acesso aos dados, perante as grandes 

organizações financeiras que gerenciam muitos dos serviços online, 

nota-se também estratégias para realizar a pesquisa. Seja no 

ciberespaço ou no espaço cotidiano físico do dia a dia, a pesquisa 

deve ser desenvolvida cumprindo os processos metodológicos.   

 

3. Para não esquecer: 

As Tecnologias de informação e comunicação (TIC) configuram-se uma 

ferramenta muito importante para estudos e pesquisas científicas, 

principalmente nesse contexto de pandemia. Esses meios tecnológicos 

e virtuais têm funcionado como um poderoso instrumento para tornar as 

pessoas mais próximas, embora virtualmente, para a promoção de 

atividades em diferentes setores, como: saúde, educação, economia, 

entre outros.  

Como vimos, as possibilidades de aprendizagem são muitas, os suportes 

tecnológicos nos permitem aprender e conhecer outros suportes de 

aprendizagem. Nesse sentido, as TICs podem ser entendidas como um 

conjunto de recursos tecnológicos que proporcionam um novo modo 

de se comunicar, desde objetos como, computadores, notebooks, 

tablets, celulares, etc.  

Importangte lembrar, mais uma vez, que a utilização de tecnologias da 

informação e comunicação em pesquisas científicas não é algo novo, 

há um bom tempo fazemos uso de recursos como gravadores, câmeras, 

vídeos e fotografias como fontes de dados e como resultados. No 

entanto, hoje o mundo passa por uma constante evolução digital que 

nos permite ter uma gama muito maior de ferramentas para trabalhar. 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782009000300009&script=sci_arttext&tlng=pthttps://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782009000300009&script=sci_arttext&tlng=pt
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4. Para pôr em prática:  

Atividade de aprendizagem: Para pôr em prática tudo que 

aprendemos até aqui, sobre o TICs para manutenção e 

organização da pesquisa científica, realize uma pequena 

pesquisa científica de um assunto do seu interesse com seus grupos de 

amigos ou conhecidos utilizando o Google Forms.  

Colete os dados da pesquisa e, após análise dos resultados obtidos, 

partilhe o resultado através do drive com seus colegas. Você pode 

pesquisar sobre como está sendo a experiência da quarentena ou 

como tem sido para essas pessoas as aulas remotas, enfim, há muitas 

possibilidades de temáticas! 

Caso você ache interessante, por que não fazer um post no seu 

Instagram ou Facebook mostrando para todos sua pesquisa? Aproveite 

e marque o “@pethldaunilab” para que possamos ver e compartilhar! 

Em caso de dúvidas sobre como usar e programar o seu formulário, 

clique aqui!  

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/04/como-usar-o-google-forms-saiba-criar-um-formulario-online.ghtml
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