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Introdução

O Moodle é um ambiente virtual que oferece aos seus usuários a
possibilidade de comunicação através de fóruns, chat's, troca de
material através do envio de arquivos, a elaboração e correção de
avaliações, entre outras funcionalidades. A presente pesquisa tem
como objetivo apontar a viabilidade de implantação do ambiente
virtual Moodle no curso de informática do IFBA/Campus Barreiras.
Neste ambiente cada professor pode criar seu espaço e os alunos têm
acesso às informações da disciplina em que estão matriculados.

Metodologia

Como forma de apontar a viabilidade de implantação da ferramenta
Moodle no curso de informática do IFBA Campus Barreiras, 15 alunos e
quatro professores de disciplinas distintas participaram de um
treinamento sobre o Ambiente. Na segunda etapa, os entrevistados
responderam a um questionário sobre as funcionalidades do Moodle.
Os dados foram tabulados e receberam tratamento estatístico.

Discussão dos Resultados

De acordo com os dados adquiridos na pesquisa
realizada com alunos, 75% são a favor da
implantação da ferramenta Moodle, sendo que
25% responderam ter dúvida sobre as vantagens
deste ambiente virtual.

Considerações Finais

A utilização do Moodle no curso de informática do IFBA
/Campus Barreiras mostrou-se viável, uma vez que a maioria
dos alunos e professores entrevistados encontrou vantagens
na utilização da ferramenta. Os docentes e discentes que
participaram da pesquisa se mostraram entusiasmados com
o software e afirmaram que sua utilização poderá contribuir
de forma considerável para a melhoria das práticas
pedagógicas do curso. Desse modo, sugere-se a implantação
do ambiente virtual no curso de informática e também a
expansão da utilização do ambiente para os outros cursos
no Campus Barreiras.

Em relação aos professores, 75% dos
entrevistados já tinham utilizado o
ambiente virtual Moodle e 25%
afirmaram nunca ter contato com a
ferramenta, mas sentiram-se
motivados pela facilidade e eficiência
que o Moodle proporciona.

A pesquisa aponta também que a
maioria dos docentes concorda que
o uso do Moodle será vantajoso
como auxílio às práticas pedagógicas
no curso de informática.


