
Orientações gerais para PCC 2018 

Envio anexo o Projeto da PCC com a proposta, exemplos, orientações. Embora tenha sete páginas, 
o  projeto mesmo está nas primeiras folhas. Leiam com atenção, sigam as instruções e avaliem a 
sua participação, confirmando-a ou não. Caso venham a participar, enviem todos os dados 
necessários: Nome completo, matrícula, turma, turno.  

Ao confirmar  o interesse em continuar, já podem definir a sua abordagem, o seu interesse. Pode 
ser em grupo de até cinco pessoas,  dupla ou  individualmente , como quiserem. 

Após esta etapa, darei os direcionamentos necessários. A PCC é feita com coleta de dados na 
internet, durante a semana da PCC ou nos momento que considerarem apropriados, já que as 
observações e coleta de dados são online. 

Avalie, faça sua escolha.  A Pcc É online. Você pode me fazer uma proposta que esteja diferente 
das que eu propus, que eu avalio. Tem que relacionar com tecnologias e educação. 
Leia atentamente o projeto, faça sua escolha e monte uma proposta e um cronograma.  Use 100 
hora no total . Deve finalizar no primeiro semestre. Pode ser em grupo.  
Envie-me sua proposta ainda nesta semana,  
  
O cronograma é o aluno quem faz justamente para poder atender aos seus horários. Eu quem 
preciso saber como você vai distribuir suas atividades e o que você vai fazer, certo? Só teremos 
duas reuniões presenciais que serão  em uma quarta-feira, de 11:40 às 12:30. 
  
Olha só, COMO EXEMPLO, se fossem analisar um aplicativo para estudo de língua estrangeira. 
Você vai analisar um ou mais aplicativos?  
O que você vai observar neste aplicativo? 
  
Eu quero uma radiografia analítica do mesmo. 
  
O aplicativo: descrição, funcionamento, público alvo declarado, 
É pago? Tem diferença entre ser pago ou gratuito, para quem usa o app? 
Quem alimenta o aplicativo: instituição, fundação, pessoa?  
Como são as aulas? Em detalhes: quantas, para que níveis, como são ministradas. Apresenta plano 
de aula? 
Traz exercícios? De que tipo? Que linha pedagógica seguem? (Depois que vc descrever as aulas, 
ajudo a identificar a linha pedagógica e indico leitura para você fundamentar este item) 
Os exercícios são interativos? Alguém corrige? 
Como são as aulas? Que recursos são utilizados? 
Há um professor? Qual o perfil dos professores? Há mais de um?  
  
Veja, quero saber TUDO sobre o aplicativo. Onde, quando, por que, para quem como, quantos, 
 quais finalidades, diferenciais declarados, tudo, tudo!!  
E pode acrescentar outras coisas que não coloquei aqui. Na medida em que eu for acompanhando, 
vamos acrescentando categorias. Quero uma radiografia completa do app.  
  
Este foi um exemplo, para você ter uma ideia do que espero como sua atividade. Você pode optar 
por qualquer uma das sugestões que fiz ou me encaminhar outra, não constante no projeto. 
  
O cronograma, ou seja, o tempo que você vai destinar a cada etapa, você me diz. Você me diz 
quando vai fazer o que, para me dar este resultado. O CRONOGRAMA tem que iniciar nesta 
semana e terminar em 4 de julho. Você distribui suas atividades em 100horas. 
  
Neste cronograma, inclua as horas para escrever o relatório final. E as horas de nossas duas 
reuniões - 2 horas de duração, cada. Nestas reuniões presenciais, iremos apresentar nossas 
propostas uns para os outros e dizer o que e como estamos fazendo. 
  
Começou a ficar mais claro? Tente fazer um esboço de plano de trabalho que te ajudo a colocar em 
um cronograma. 
  
  



Poderiam , por favor, acessar o link abaixo, no googledocs, para completar o 
seu cadastro de inscrição nesta PCC? (copie e cole no seu navegador) 
 
https://docs.google.com/document/d/1DpSNAp2xOKmkytT3_RjIyzfCcK7S24-
mVjckxfUOVAs/edit?usp=sharing 
 
 
  
Preciso informar ao Coordenador da PCC quem são meus orientandos e os 
seus dados.  
Muitos já preencheram o questionário. Agradeço por já o terem feito. 
  
Estou agora no aguardo deste quadro preenchido e do envio da proposta de 
vocês sobre a abordagem escolhida no projeto que enviei.   
Qualquer dúvida, entrem em contato por email ou por zap: 982155973 

  
Estou à disposição, ok? 

Att 
Profª Margareth Lobato 
 


