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Introdução
Os Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem (AVAs) permitem incrementar a percepção
de alguns conceitos antigos, como são poucos os meios nos quais a sociedade pode ter
acesso a uma formação acadêmica ou um curso sem lousa e giz. Uma das vantagens no uso
deste ambiente está na capacidade de ampliar a sala de aula no espaço e no tempo.
Objetivo
Este Trabalho de Iniciação Cientifica tem como objetivo desenvolver um conjunto de
ferramentas orientadas à construção de um ambiente educacional virtual para aplicativos
moveis com suporte a plataforma Android e cooperativo baseado na interatividade e no
compartilhamento de recursos a distância. Ao possibilitar uma interação entre usuários
(professores/alunos e alunos/alunos) de forma criativa, dinâmica e desafiadora, tendo como
essência o diálogo, a pesquisa e a descoberta, situados remotamente em relação aos
demais, esse conjunto de ferramentas permite construir um verdadeiro ambiente de
aprendizagem à distância e de cooperação, essencial ao aprendizado.
Metodologia
Para o desenvolvimento do projeto foi necessário o uso das seguintes ferramentas e
tecnologias: MySql,MySQL Workbench - Ferramenta visual unificada para arquitetos de
banco de dados, desenvolvedores e DBAs; PhotoFiltre: Edição de imagens; Netbeans: IDE
de desenvolvimento; Jude Community: Para desenvolvimento do projeto, utilizou-se a
linguagem UML.
Resultados
Um dos principais pontos no desenvolvimento deste projeto foi o estudo comparativo
realizado para definir as linguagens e tecnologias para implementação do ambiente virtual.
Além disso, levou-se em consideração o fato que o banco de dados do projeto será
concebido para suportar um grande número de informações. O AVA desenvolvido possibilita
que o aluno transferira seus arquivos de texto do ambiente diretamente para o ambiente do
Google Docs, ou seja, facilitando ao aluno o armazenamento de suas informações - isso
ajudará quando o aluno tem um dispositivo móvel com pouca capacidade de
armazenamento. Com este recurso o aluno acessará a sua conta no sistema e verificará os
arquivos das suas disciplinas cadastradas.
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