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RESUMO 

 

Este trabalho, iniciado em março de 2014, tem como objetivo principal 

desenvolver metodologias e aperfeiçoar ferramentas destinadas ao treinamento do 

Centro de Excelência do INPE. Este projeto visa aperfeiçoar a comunicação entre os 

instrutores da DSA e os usuários do Laboratório Virtual.  O trabalho atual trata do 

domínio da ferramenta Moodle, criação de estruturas do curso, fóruns e criação de 

pesquisas de opinião, entre outras pequenas melhorias. O presente estudo ainda colabora 

com o projeto de pesquisa que vem sendo realizado na DSA sobre os índices de 

radiação ultravioleta. Neste contexto duas atividades estão sendo realizadas: i) analise 

de dados faltantes utilizando linguagem de programação Fortran, e ii) medições de IUV. 
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ABSTRACT 

 

This work, which began in March 2014, aims to develop methodologies and tools 

designed to improve the Center of Excellence INPE training. This project aims to 

improve communication among instructors DSA and users of Virtual Laboratory. The 

present work deals with the domain of tool Moodle, creating structures course, creating 

forums and polls, among other minor improvements tool. This study also contributes to 

the research project being carried out in the DSA on the indices of ultraviolet radiation. 

In this context two activities are being carried out: i) analysis of missing data using 

Fortran programming language, and ii) measurements of UVI. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), através da Divisão de 

Satélites e Sistemas Ambientais (DSA), é um dos Centros de Excelência (CoE) em 

Treinamento em Satélites Meteorológicos da Organização Mundial de Meteorologia. A 

DSA utiliza o conceito de Laboratório Virtual que tem como objetivos organizar e 

disponibilizar cursos utilizando ferramentas de ensino a distância. O uso de ferramentas 

tecnológicas de comunicação atualizadas é essencial para o sucesso do laboratório, 

permitindo manter o Brasil na rede mundial de CoE. Neste estudo são avaliados o uso 

destas ferramentas no âmbito do CoE do Brasil. 

A plataforma a qual está sendo utilizada para o Laboratório Virtual se chama 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment – Ambiente 

Modular de Aprendizagem Dinâmica Orientada a Objetos). 

A plataforma Moodle é uma sala de aula virtual onde o aluno tem a possibilidade 

de acompanhar as atividades do curso pela internet. O aluno terá acesso à plataforma 

com uso de um usuário e uma senha pessoal para acessar o Moodle de qualquer 

computador com internet. Ele é a principal plataforma de sustentação das atividades. É 

através dele que o usuário poderá ter acesso aos conteúdos disponibilizados pelos 

professores, além de postar atividades, debater o tema em fóruns de discussão, tirar 

dúvidas via mensagens, entre outros recursos (UFMG, 2014). 

O objetivo principal deste projeto é aperfeiçoar a comunicação entre os instrutores 

da DSA com os alunos e usuários da Plataforma de Treinamento. O contexto deste 

estudo é desenvolver melhorias para as ferramentas que serão utilizadas no treinamento 

do Centro de Excelência do INPE, além disso, ter a oportunidade de trabalhar com 

softwares já existentes, desenvolver soluções utilizando linguagens de programação e 

dar suporte aos tutores na realização dos cursos. 

Adicionalmente colaborar com projetos de pesquisa realizados na DSA com o 

tema de radiação ultravioleta. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente projeto que iniciou em março de 2014, tem o objetivo principal 

aperfeiçoar a comunicação entre os professores da DSA e os alunos do Laboratório 

Virtual, dominando os softwares já existentes e desenvolvendo novas soluções com 

linguagens de programação voltadas a web, assim como o suporte aos professores em 

relação à utilização dos computadores, rede, e quaisquer ferramentas relacionadas ao 

ensino à distância.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Domínio das plataformas Moodle e Adobe Connect (RNP) já existentes;  

 Auxilio na estrutura de gravação e edição de vídeo aulas gravadas e auxílio na 

transmissão das aulas ministradas em tempo real; e 

 Aperfeiçoamento das plataformas desenvolvendo soluções em PHP, JAVA, 

HTML, CSS e linguagens. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este projeto é dividido em 3 principais partes. Na primeira parte, foi realizado um 

estudo detalhado sobre a estrutura do sistema de ensino do CoE-Brasil e o 

funcionamento dos sistemas operacionais e dos softwares que serão utilizados no 

Laboratório de Ensino. Adicionalmente, foi criado uma conta de usuário administrador 

para poder acessar e manipular a plataforma de treinamento moodle. 

Na segunda parte em andamento, são realizados os primeiros testes para elaborar a 

estrutura do curso, testes em uploads de arquivos, criação de chats de discussão e 

pesquisas, também está sendo realizados testes de upload de vídeos de diversos 

formatos. 

Na terceira e última parte, serão realizadas melhorias com bases nos testes para 

aperfeiçoar a plataforma, podendo utilizar linguagens de programação. Também a 

familiarização com os equipamentos necessários para disponibilizar os cursos e poder 

operar as ferramentas e recursos nos primeiros cursos ministrados, assim como dar 

suporte aos professores durante as gravações e transmissões em tempo real. 
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4. RESULTADOS 

 

De acordo com o cronograma do projeto, a primeira etapa consiste no estudo da 

plataforma de treinamento Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment – Ambiente Modular de Aprendizagem Dinâmica Orientada a Objetos). A 

plataforma Moodle é uma sala de aula virtual onde o aluno tem a possibilidade de 

acompanhar as atividades do curso pela internet. O aluno terá acesso à plataforma com 

uso de um usuário e uma senha pessoal. O Moodle pode ser acessado em qualquer 

computador com internet. Ele é a principal plataforma de sustentação das atividades. É 

através dele que o usuário poderá ter acesso aos conteúdos disponibilizados pelos 

professores, além de postar atividades, debater o tema em fóruns de discussão, tirar 

dúvidas via mensagens, entre outros recursos (UFMG – 2014). 

Na Figura 1 apresenta a plataforma Moodle do Laboratório virtual do CoE-Brasil-

INPE. Verifica-se que nesta plataforma podem-se arquivar os matérias de cada um dos 

cursos administrados anteriormente.  

 

 

Figura 1 – Página inicial do Moodle do INPE 
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No presente estudo foi elaborada uma página para um curso teste no qual foi 

usado para criação de uma estrutura para usar de modelo para os cursos que serão 

ministrados no futuro. 

A Figura 2 e Figura 3 apresentam a pagina elaborada, na qual verifica-se que foi 

criado um tópico de introdução para o curso. Adicionalmente, foi feito upload de 

arquivos testes como pdf’s, imagens, além de vídeos testes para oferecer uma maneira 

simples aos usuários para assistir os vídeos sobre as aulas sem precisar baixa-los. 

 

 

Figura 2 – Página Teste de Treinamento em Moodle part. 1 
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Figura 3 – Página Teste de Treinamento em Moodle part. 2 

 

Foi criado para testes também fóruns de discussão, chats de bate-papo, pesquisas 

de opinião, etc. Além disso, foi feita pequenas melhorias na plataforma como auto-

inscrição de usuários nos cursos, e também a elaboração de atividades testes online. 

Adicionalmente, o presente estudo colaborou com a pesquisa na área de Radiação 

UV. Neste sentido, foram feitos estudos na linguagem de programação Fortran para 

contribuição no projeto de IUV (Índice De Radiação Ultravioleta) e a realização de 

medições de IUV. No mesmo projeto foi desenvolvido um software com código Fortran 

(Figura 4) para preencher os dados faltantes na linguagem Fortran para o projeto de 

coleta de dados IUV.  
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Figura 4 – Código Fortran Para Preenchimento de Dados Faltantes de IUV 

 

Com a realização das medições de IUV foi possível elaborar 2 gráficos sobre os 

meses Maio e Junho de 2014. Nas Figuras 5 e 6 mostram os respectivos IUV da cidade 

de Cachoeira Paulista de três horários (13, 14 e 15 horas), observa-se que nos meses 

citados os índices são moderados nas 13 e 14 horas e baixos a partir das 15 horas, 

necessitando poucos cuidados com a radiação ultravioleta.  
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Figura 5 – Gráfico de IUV do mês de Maio/2014 

 

 

Figura 6 – Gráfico de IUV do mês de Junho/2014 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hoje em dia a comunicação e o acesso fácil à informação são de grande 

importância para a educação, com isso a implementação de novas tecnologias ao ensino 

é inevitável. Com este projeto foi possível observar que o Moodle é uma ferramenta de 

grande importância nos cursos a distância do CoE do INPE, além de ser um recurso 

gratuito que é utilizado em projetos educacionais de várias instituições do Brasil. É uma 

base que faz o intermédio entre alunos e professores com o objetivo de trocar 

informações e experiências, resultando na construção do conhecimento mútuo, 

proveniente da interação e cooperação on-line. Com o desenvolvimento de melhorias 

para as ferramentas da plataforma auxiliará a comunicação entre os alunos e instrutores 

da DSA, além de facilitar para os alunos usuários do Moodle o acesso aos materiais de 

suporte as aulas. Com a criação de fóruns e chats de discussão os próprios alunos 

poderão trocar conhecimentos, solucionar dúvidas e discutir sobre as matérias do curso. 
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