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RESUMO

AMBIENTE VIRTUAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM DISPOSITIVOS MÓVEIS
PARA O CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

AUTOR: Hamlet Xavier Simon
ORIENTADOR: PROF. DR. Fábio da Purificação de Bastos

A  presente  pesquisa  intitulada  “Ambiente  Virtual  de  Ensino-Aprendizagem  em
Dispositivos Móveis para o Curso de Relações Internacionais” desenvolvida na linha
de pesquisa de Gestão de Tecnologias Educacionais em Rede, do Programa de
Pós-Graduação em Tecnologias  Educacionais  em Rede,  da  UFSM,  em nível  de
Mestrado Profissional, centra-se no desenvolvimento de um produto caracterizado
por  módulos  didático-metodológicos  no  escopo  da  disciplina  de  Logística
Internacional. As tecnologias digitais de informação e comunicação revolucionam, a
cada  instante,  as  relações  e  interações  entre  os  docentes,  discentes  e,
especialmente, os recursos utilizados para os processos educativos. Isto não ocorre
somente nos ambientes tradicionais de ensino, mas também na forma mais ubíqua
de se trabalhar com o ensino-aprendizagem em rede. É de extrema relevância a
gestão de tecnologias educacionais em rede ao se observar o contexto e a estrutura
do curso  de Relações Internacionais.  Os respectivos recursos educacionais  nele
utilizados estão fixados, de forma geral, em análises bibliográficas, discussões de
periódicos  históricos  e  contemporâneos.  Diante  disso,  acredita-se  que  estes
módulos, desenvolvidos e operacionalizados em rede, através da plataforma Moodle
-  software livre e mediador-chave das instituições de ensino superior possibilitam
aos  discentes  uma  melhora  em  seus  conhecimentos  em  logística  internacional.
Neste  cenário,  a  questão  que  norteou  o  nosso  trabalho  de  pesquisa  buscou
determinar  quais  as  potencialidades  teóricas,  práticas,  de  inovação  e
democratização relacionadas à gestão destas tecnologias educacionais em redes
virtuais. Com  este  estudo,  foi  possível  obter  respostas atendendo  os  objetivos
previstos  para  as  questões  sobre  o  desenvolvimento  de  módulos  didático-
hipermidiáticos na forma de curso para a modalidade presencial, operacionalizando-
os no âmbito do curso e buscando assim, possíveis avanços e benefícios para todos
os  agentes  envolvidos  e  atuantes  neste  processo  de  ensino-aprendizagem  da
instituição.

Palavras-chave: Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem. Dispositivos Móveis.
Módulos Didáticos. Relações Internacionais.



ABSTRACT

VIRTUAL ENVIRONMENT OF TEACHING-LEARNING IN MOBILE DEVICES FOR
THE INTERNATIONAL RELATIONS COURSE

AUTHOR: HAMLET XAVIER SIMON
ADVISOR: PROF. DR. FÁBIO DA PURIFICAÇÃO DE BASTOS

This research entitled "Virtual Environment of Teaching-Learning in Mobile Devices
for the International Relations Course" developed in the research line of Management
of  Networking  Educational  Technologies,  in  the  Post-Graduation  Program  in
Networking Educational Technologies of UFSM, in Master Professional level, focuses
on the one product development characterized by didactic-methodological modules
within  the  scope  of  International  Logistics  discipline.  The  information  and
communication digital technologies revolutionize, every moment, the relationship and
interactions between the teachers, students and especially, the resources used for
educative processes. This occurs not only in traditional teaching environments, but
also  in  the  more  ubiquitous  way  of  working  with  network  teaching-learning.  The
management of networking educational technologies is of extreme relevance when
observing the context and the structure of the International Relations Course. The
respective  used  educational  resources  are  generally  established  in  the
bibliographical analyzes, historical discussions and contemporary periodicals. In view
of this, we believe that these modules, networking developed and operationalized
through the  Moodle  platform –  a  free  software  and key mediator  of  the superior
education  institutions  allow  the  students  an  improvement  in  their  knowledge  in
international  logistics.  In this scenario,  the guiding question of  our research work
seeks to determine the theoretical potential, practical, innovation and democratization
related to the management of  these educational  technologies in virtual  networks.
With  this  study,  it  was  possible  to  obtain  answers  according  to  the  expected
objectives for the questions about of didactic-hypermiditic modules development in
the  face-to-face  course  modality  format,  operating  within  the  course  scope  and
seeking possible advances and benefits for  all  involved and active agents in this
course and teaching-learning process of the institution.

Keywords:  Virtual  Environments  of  Teaching-Learning.  Mobile  devices.  Didactic
Modules. International relations.
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1 INTRODUÇÃO

O modelo de escola proposto no século XIX, com uma lousa, um docente

ensinando e uma turma, aparentemente, homogênea de discentes, está sofrendo

mudanças nestes  últimos anos.  A escola  atual  necessita  estar  mais  próxima da

descoberta,  da  ciência,  da  pesquisa,  da  curiosidade  e  da  construção  do

conhecimento.  O  docente,  na  grande  maioria  das  vezes,  é  decisivo  para  a

construção do conhecimento,  pois,  inegavelmente  é um mediador  para o  efetivo

aprendizado. Entretanto, o papel do docente atual está muito distante do docente de

150  anos  atrás,  visto  que,  o  conhecimento  está  disponível  em  todo  o  lugar,

principalmente  nos  meios  digitais,  mas,  de  forma  desorganizada,  cabendo  ao

docente  filtrar,  trabalhar,  dar  ordem  e  sentido  aos  saberes,  oportunizando aos

discentes, novas possibilidades de ações.

Por mais que vivenciamos uma revolução tecnológica, a evolução terá que

ser pedagógica, mesmo que esta seja suportada pelos meios digitais. A evolução

passa por uma mudança pedagógica, evoluindo do conteúdo transmitido de forma

bancária  para a forma de resolução de problemas.  Neste  contexto,  a  tecnologia

necessita ser vista como uma ferramenta para esta evolução e não  ser o objetivo

principal, pois ela não é o conteúdo. A gestão e o desenvolvimento de tecnologias

educacionais  em rede  fazem parte  deste  desafio  evolutivo  para  a  inovação e  a

democratização escolar. 

Esses são apenas pontos gerais a serem analisados, mas é inegável que a

cada  dia  novas  tecnologias  e  recursos  educacionais  são  desenvolvidos  para  a

estruturação  de  cursos  através  de  Ambientes  Virtuais  de  Ensino-Aprendizagem

(AVEA). Não menos importante é oferecer ao docente que atua nas modalidades

presencial,  semipresencial  e  a  distância,  Recursos  Educacionais  Abertos  (REA)

através  de  ferramentas  digitais  e  virtuais.  Estes  recursos  educacionais  devem

permitir  ao  docente,  potencializar  a  sua  tarefa  de  problematizador  e  mediador,

auxiliando a construção do conhecimento discente. 

Cabe,  novamente,  ressaltar  que  o  docente  continua  e  continuará  sendo

essencial na era digital. Ele apenas deixa de ser visto como transmissor do saber na

sala  de  aula,  mas,  nem por  isso,  terá  o  seu  papel  diminuído.  Ele  tem o  papel

decisivo  mediador-problematizador,  por  exemplo,  na  hora  de  orientar  trabalhos
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colaborativos  com  discentes  em  diferentes  níveis  de  conhecimento  para  uma

atividade de estudo.

Em um trabalho colaborativo em sala de aula, o discente menos experiente

deverá  sentir-se  desafiado  pelos  mais  experientes,  utilizando-se  do  seu

conhecimento para realizar tarefas que, anteriormente, não conseguia realizar. Por

outro lado, o mais experiente ganhará discernimento e aperfeiçoará suas habilidades

ao colaborar com o colega. Isto significa, também, que a conduta do docente deixará

de  ser  a  de  transmissor  do  conhecimento,  passando  a  um  mediador  e

problematizador para novas descobertas e desenvolvimentos em um novo processo

de ensino-aprendizagem.

Esta  conduta  mediadora  e  problematizadora  docente  exigirá  que  ele

determine  quais  os  discentes  que  possuem  habilidades  para  realizarem  seus

trabalhos e como podem trabalhar em grupo. É essencial avaliar quais as atividades

que  precisam  de  acompanhamento  e  decidir  quais  módulos  educacionais  são

viáveis, mesmo com assistência,  por exigir saberes prévios que ainda não estão

consolidados ou acessíveis.

Antes  de  iniciar  e  procurar  responder  todas  as  questões,  principalmente,

aquela que norteia esta pesquisa e também as demais, fundamentais ao trabalho, é

importantíssimo informar que a  pesquisa está  contextualizada na área da logística

para o comércio internacional e no curso de Relações Internacionais (RI) da UFSM. 

O curso de Relações Internacionais (RI) da UFSM é extremamente jovem,

iniciou suas atividades em 2009, tendo em seu quadro docente, pós-graduados em

Relações Internacionais, Administração de Empresas e Ciências Econômicas. É um

curso essencialmente teórico, com poucas atividades práticas e dialógicas, visando

formar  e  qualificar  profissionais  dotados  de  discernimento  político,  social  e

econômico permitindo analisar as questões internacionais em vários seguimentos.

Buscando aprimorar e qualificar a sua estrutura disciplinar, o curso procurou a

inserção de uma disciplina  complementar,  denominada Logística Internacional.  A

graduação em Administração de Empresas – Habilitação Comércio Internacional na

Universidade  do  Vale  do  Rio  do  Sinos  –  UNISINOS,  permitiu  ao

orientando/pesquisador atuar,  profissionalmente,  por  longos  anos  em  empresas

nacionais  e  corporações  transnacionais  do  comércio  internacional.  O  exercício

destas  atividades  de  assessoramento,  o  desenvolvimento  de  projetos  logísticos,

bem como a efetiva comercialização de bens e serviços em empresas nacionais e
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estrangeiras pelo orientando/pesquisador, permitiu agregar a prática e o contexto do

comércio  exterior  ao  curso  de  Relações  Internacionais,  aprimorando-o  e

qualificando-o à sua estrutura disciplinar.

A inserção da disciplina de Logística Internacional no curso de RI da UFSM

levou  o  orientando/pesquisador  à  sala  de  aula,  a  partir  do  ano  de  2013,  como

professor  colaborador.  A  disciplina  é,  necessariamente,  prática  e  objetiva em

capacitar o  discente  para  o  entendimento  básico  das  atividades,  sejam  elas

administrativas ou operacionais, voltadas à logística no comércio internacional.

Iniciou-se estruturando a disciplina com conceitos básicos da logística, seus

componentes,  suas fases e alguns exemplos práticos de manuseio de produtos.

Ministrada de forma bancária e meramente expositiva pelo orientando/pesquisador,

teve uma insignificante participação discente, com pequenas tarefas. Foi mantida

neste  formato  até  o  primeiro  semestre  de  2015.  Desde  o  início  observaram-se

enormes dificuldades na construção do aprendizado discente, percebendo que as

dificuldades eram geradas pela falta de conhecimentos básicos discentes, teóricos e

práticos, na área do estudo proposto. Por outro lado, as dificuldades também foram

geradas pela necessidade de formação docente adequada e o seu aperfeiçoamento

pedagógico,  bem  como,  a  inexistência  de  tecnologias  educacionais  para

potencializar a construção do conhecimento discente na disciplina.

As questões a serem resolvidas na disciplina de logística exigem o manuseio

de arquivos (registros, tutoriais e formulários), recursos educacionais (conteúdos e

atividades planejadas) e a prática em procedimentos operacionais e documentais.

Além dos recursos educacionais, a proposta dialógica-problematizadora, propositiva,

desafiadora e transformadora, não estava disponível no curso, seja ela na forma

presencial, semipresencial ou a distância. Observou-se que a necessidade discente

de  acessar  recursos  educacionais  e  de  trabalhar  de  forma  colaborativa  para  a

construção do conhecimento, não era uma exclusividade da estrutura da disciplina

de logística, mas de todo o curso de Relações Internacionais da UFSM.

Estas  necessidades  e  desafios  para  a  construção  e  a  consolidação  do

conhecimento  discente  na  disciplina,  centraram  a  busca  por  novas  tecnologias

educacionais em rede. Estas tecnologias devem permitir avanços e trazer benefícios

a todos os agentes envolvidos e atuantes no processo de ensino-aprendizagem,

tanto  na  disciplina  de  Logística  Internacional,  quanto  no  curso  de  Relações
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Internacionais.  A busca por  estas melhorias justifica a relevância desta pesquisa

para o curso de Relações Internacionais da UFSM.

O desafio de promover melhorias no processo de ensino-aprendizagem da

disciplina de Logística Internacional, tendo como suporte as tecnologias em rede,

levou  o  orientando/pesquisador  ao  encontro  do  Mestrado  Profissional  em

Tecnologias  Educacionais  em  Rede  da  UFSM.  Desta  forma,  buscou  o

aperfeiçoamento  profissional  com  o  intuito  de  contribuir  com  a  melhoria  dos

processos de ensino-aprendizagem através da gestão de tecnologias educacionais,

da prática docente, dos recursos educacionais e das ferramentas, os quais permitem

potencializar a mediação educacional e a construção do conhecimento.

Essas  ações,  permeadas  por  reflexões,  impulsionaram  a  escolha  da

metodologia de Pesquisa-Ação Educacional (PAE), o que objetiva mudanças em um

contexto específico, no caso, a disciplina de Logística Internacional.  A  Pesquisa-

Ação  (PA)  como  metodologia  consiste  na  identificação  do  problema,  no

planejamento de uma solução, na sua implementação, no seu monitoramento e na

avaliação de sua eficácia. Desta forma, como pesquisa, deve ser contínua, mas não

repetitiva, pois deve ter um aspecto de melhoria ou de avançar com base em uma

reflexão  e,  em  conjunto  com  a  prospecção,  torna-se  um  dos  momentos  mais

importantes no processo da investigação (CARR; KEMMIS,1986).

Constituiu-se  assim  o  nosso  problema  de  pesquisa,  o  qual  foi  buscar

melhorias  no  processo  de  ensino-aprendizagem  do  curso  de  Relações

Internacionais  através  da  promoção  da  prática  dialógica-problematizadora  e  a

colaboração discente. Com esta proposta buscou-se responder a seguinte questão:

Quais  as  potencialidades  teóricas,  práticas,  de  inovação  e  democratização,

relacionadas à gestão destas tecnologias educacionais em redes virtuais, quando

aplicadas no curso de Relações Internacionais da UFSM? 

A partir desta questão norteadora e os seus pressupostos, o nosso estudo

tem como objetivo o desenvolvimento e a operacionalização de módulos didático-

metodológicos no ambiente virtual de ensino-aprendizagem em dispositivos móveis,

no  curso  de  Relações  Internacionais  da  UFSM,  trabalhando  com  recursos

educacionais  em rede,  no  conjunto  ambiente-dispositivo  móvel-curso.  Com isso,

foram definidos como objetivos específicos de nossa pesquisa: analisar os recursos

e atividades digitais, virtuais e operacionais no curso de Relações Internacionais;
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investigar as soluções possíveis para os recursos e atividades do curso e do Moodle

em tablets e smartphones; otimizar os recursos e atividades do Moodle, na forma de

módulos  didático-metodológicos,  em  tablets e  smartphones para  o  curso  de

Relações Internacionais  da  UFSM.  Praticar-se-á com este  movimento,  o  ensino-

aprendizagem  como  Pesquisa-Ação,  investigando-se,  na  prática,  a  performance

didático-metodológica  de  módulos  educacionais  em  redes  virtuais,  através  de

dispositivos móveis.

Inicia-se  a  pesquisa  buscando  o  embasamento  teórico  no  estudo  da

educação,  da  liberdade,  da  interação,  da  colaboração,  na  livre  produção  e

compartilhamento  de  recursos  e  de  conhecimento,  na  apropriação  e  no

desenvolvimento  docente.  Por  conseguinte,  e  também  em  capítulo  específico,

abordaremos os  principais  conceitos  observados  para  esse  estudo,  que  são:  (I)

diálogo-problematizador e colaboração na educação como prática da liberdade; (II)

compartilhamento  e  a  colaboração  no  movimento  social  do  software livre;  (III)

recursos e atividades no Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem livre e aberto;

(IV) a retrospecção e prospecção na Pesquisa-Ação; e (V) Internacionalização de

empresas,  as  relações  e  aplicações  do Incoterms –  Internacional  Commercial

Terms, Modalidades  de  Pagamento,  Transporte  Internacional  e  documentos

comerciais e operacionais nas relações comerciais internacionais.

A  partir  da  definição  dos  procedimentos  metodológicos  de  pesquisa-ação,

analisaram-se:  o  contexto  da  pesquisa,  a  constituição  do  grupo  de  estudo  e  a

temática  a  ser  investigada.  Com o planejamento  dos procedimentos  foi  possível

delimitar  o  problema  e  programar  as  ações  necessárias,  bem  como  concluir  o

processo metodológico, implementando as ações e o recolhimento dos dados.

Como produto final, desenvolveram-se módulos didáticos no AVEA  Moodle

(Modular  Object  Oriented Dynamic  Learning  Enviroment),  operacionalizando-os e

otimizando-os  na  disciplina  de  Logística  Internacional  (ISP1169)  do  Curso  de

Relações  Internacionais  da  UFSM  –  cod.  525.  (Disponível  em:

<https://ead06.proj.ufsm.br/moodle/course/view.php?  id=18650  >). 

Dentro  destes  módulos  foram  realizados  experimentos  práticos  de

investigação,  tornando  a  proposta  didática,  virtual  e  funcional  para  dispositivos

móveis. Com o desenvolvimento e a gestão destes módulos educacionais em rede

operando em dispositivos móveis, além de criar e otimizar conteúdos educacionais

https://ead06.proj.ufsm.br/moodle/course/view.php?id=18650
https://ead06.proj.ufsm.br/moodle/course/view.php?id=18650
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abertos,  problematizou-se  o  aprendizado  através  de  práticas  colaborativas,  visto

que,  os  smartphones são  mediadores  exemplares  de  comunicação  cotidiana.

Buscou-se ampliar o alcance e a equidade da educação, através de comunidades de

aprendizado,  otimizando-se  o  tempo  de  aula  e,  propiciando  o  acesso  ao

conhecimento a qualquer  hora,  em qualquer  lugar  e para todos os discentes da

disciplina.

Para  uma  melhor  organização  e  estruturação  desse  trabalho,  decidiu-se

apresentá-lo  através  de  seis  capítulos.  Neste  primeiro  capítulo  realizamos  uma

introdução do trabalho e, no segundo que se segue, constituiu-se o embasamento

teórico do estudo com os principais conceitos estudados e observados. O terceiro

capítulo  descreve  a  metodologia  aplicada  na  pesquisa.  No  quarto  capítulo

apresenta-se a construção do produto final,  seguido do relatório  de pesquisa no

quinto capítulo, onde exibimos e analisamos os dados observados. Por fim, no sexto

e último capítulo, apresentamos as considerações finais e a conclusão da pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para  responder à  questão  norteadora  deste  trabalho,  a  qual  refere  às

potencialidades teóricas e práticas de inovação e democratização, relacionadas à

gestão  de  tecnologias  educacionais  em  redes  virtuais  no  curso  de  Relações

Internacionais, foi essencial a busca pelo embasamento teórico em um expressivo

campo de estudo, teorias, ideias e pensadores. Esses trabalhos, realizados ao longo

do tempo pelos seus autores, são bases para um grande número de pesquisas com

um significativo potencial inovador, inclusivo e libertador.

Ao optar-se pela Pesquisa-ação Educacional (PAE), a qual é um movimento

sistemático  de  questionamento,  foi  necessária  a  coleta  de  informações  sobre  o

problema  de  pesquisa,  a  análise  e  o  desenvolvimento  de  planos  práticos  para

implementar mudanças efetivas no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma,

coube ao orientando/pesquisador compartilhar, dialogicamente, situações-problemas

com os discentes envolvidos, alcançando níveis de criticidade analítica e, a partir

desses elaborar novos conhecimentos discentes. 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver e operacionalizar os módulos

didático-metodológicos,  utilizando  dispositivos  móveis  no  curso  de  Relações

Internacionais da UFSM. Também se trabalha com recursos educacionais em rede

no  conjunto  ambiente-dispositivo  móvel-curso.  Estes  módulos  contemplam  as

situações-problemas,  as quais serviram como desafios aos discentes,  essenciais

para  que ocorra  o diálogo-problematizador  promovido pelo  docente.  Os módulos

estão  diretamente  relacionados  com  os  momentos  da  concepção  Freireana,

iniciando-se pela investigação temática, seguido da tematização e finalizando com a

problematização (1967).

Para a construção dos módulos didático-metodológicos foi necessário pensar

na  sua  estruturação,  a  partir  da  teoria  das  atividades  de  estudos,  às  quais

permitiram levar  ao discente,  em cada recorte  temático proposto dos módulos à

codificação-descodificação do conhecimento. Ou seja, levar o discente à percepção

da percepção anterior e o conhecimento do conhecimento anterior, promovendo o

surgimento de uma nova percepção e o desenvolvimento de um novo conhecimento,

a partir da prática dialógica-problematizadora, dos recursos educacionais virtuais e

da retrospecção e avaliação conscientizadora do realizado. De acordo com Davidov

(1988), o principal objetivo da Atividade de Estudo (AE) é o conhecimento teórico
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discente, significando que, é por meio de sua aquisição que se estrutura a formação

do pensamento teórico e, por consequência, possibilita o desenvolvimento psíquico. 

Estão inseridos nestes módulos os Recursos Educacionais Abertos (REA), os

quais seguem os elementos básicos necessários e definidos pela OECD (2008).

Estes  elementos  constituem-se  de  um  sistema  de  gestão  de  aprendizagem  de

materiais publicados para formação ou para a referência dos discentes e que têm

permissão para o livre acesso, estudo e aplicação, redistribuição de cópias totais ou

parciais e a liberdade para melhorias ou outras alterações.

Como  nos  Recursos  Educacionais  Abertos,  com  os  seus  pressupostos

embasados na colaboração, compartilhamento e liberdade, o Movimento  Software

Livre (MSL)  iniciado por  Richard  Matthew Stallman (2010)  possui  um significado

importante para a educação. O MSL permite que as instituições de ensino cumpram

o seu papel  de disseminar o conhecimento para os seus discentes, tornando-os,

desta forma, membros capacitados e atuantes em suas comunidades. 

Através de um Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) utilizamos o

sistema de gestão de aprendizagem –  Moodle, criado por Martin Dougiamas em

2001,  e  que  hoje  possui  capacidade  e  qualidade  para  permitir  trabalhos

colaborativos  através  de  dispositivos  móveis,  além  da  sua  estrutura  inicial

desenvolvida para computadores pessoais. O Moodle carrega os valores essenciais

de um software livre: liberdade e a cooperação. Para que se possa entender estes

valores,  em especial,  para  a  educação,  abordaremos a  seguir  as  quatro  regras

determinantes para que um software seja considerado, efetivamente, livre e aberto

(open source), conforme apresentado por Stallman (2010).

Em seguida, com o intuito de situar o conteúdo básico dos recortes temáticos

dos módulos desenvolvidos e otimizados no Moodle, faremos uma rápida exposição

sobre  os  temas  desenvolvidos  em  cada  encontro  presencial:  a)  as  relações  e

aplicações  do  Incoterms  –  Internacional Commercial  Terms;  b)  Modalidades  de

Pagamento;  c)  Transporte  Internacional  e  seus  modais  e;  d)  Documentos

Comerciais e Operacionais nas relações comerciais internacionais.

Desta forma, nos próximos 5 subcapítulos apresentam-se, em específico, os

aspectos  teóricos  deste  trabalho  de Pesquisa-Ação Educacional  (PAE), onde se

considerou  o  campo  de  estudo,  as  teorias,  as  ideias  apresentadas  pelos

mencionados autores ou organizações.
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2.1 DIÁLOGO-PROBLEMATIZADOR E A COLABORAÇÃO NA EDUCAÇÃO

A dialogicidade para Paulo Freire está ancorada no tripé docente-discente-

objeto de ensino, cujos elementos estão justapostos através da atitude democrática,

conscientizadora e libertadora e, desta forma, dialógica. A metodologia Freireana

compreende uma sequência de ações e está estruturada em momentos,  os quais

não  são  estanques  e  são  ligados  entre  si.  Situando  esta  sequenciação,

mencionamos os momentos desta metodologia criada por Freire (1967):

1º Momento: Investigação Temática: (sociológica) Investigação da realidade 

discente.

2º Momento: Tematização: Seleção dos temas geradores – situações reais.

3º Momento: Problematização: Busca da superação da primeira visão ingênua por 

uma visão crítica, capaz de transformar o contexto 

vivido.

Aplicou-se  a  metodologia  Freireana  (1967)  através  da  estruturação  dos

módulos  didático-metodológicos,  em  formato  de  curso,  observando-se  em  cada

módulo (ajustado para representar um encontro presencial ou aula) a sua respectiva

inicialização com a busca do recorte temático em relação à Logística Internacional, a

sua posterior tematização com a apresentação de um recurso educacional relativo ao

recorte proposto e, por fim, a problematização docente-discente-objeto baseada em

situações-problemas. 

Freire (1967) argumenta que o aprendizado só pode efetivar-se no contexto

livre e crítico das relações que se estabelecem entre os discentes e, entre estes e o

docente.  A  educação,  como prática  da  liberdade,  significa  democratizar  práticas

pedagógicas e potencializar inovação no campo das ações formativas no ensino

superior.  Acrescenta que a nossa educação não é teórica,  pois falta o gosto da

comprovação,  da pesquisa e da invenção. É uma educação baseada na palavra

“assistencializadora”,  que  se  caracteriza  pela  transferência  ou  o  comunicado  da

informação e claramente exposto da seguinte forma:
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Nada ou quase nada existe em nossa educação, que desenvolva no nosso
estudante o gosto da pesquisa, da constatação, da revisão dos “achados” —
o que implicaria no desenvolvimento da consciência transitivo-crítica. Pelo
contrário,  a  sua  perigosa  superposição  à  realidade  intensifica  no  nosso
estudante a sua consciência ingênua (FREIRE, 1967, p. 95).

Ao  apresentar  a  expressão  “Não  há  autogoverno  sem dialogação”,  Freire

(1967, p. 70) aproxima o Movimento Software Livre (MSL) de sua obra. A concepção

Freireana e o MSL possuem como base a liberdade efetiva na prática, que podemos

relacioná-la  aos  projetos  de  ensino  onde  postulamos  a  colaboração,  o

compartilhamento e a democratização do conhecimento. 

O  diálogo-problematizador  busca  desafiar  os  discentes  na  busca  por

respostas  e  à  resolução  de  problemas.  Parte  do  princípio  de  que  os  discentes

possuem as suas experiências, a sua realidade, o senso comum para chegar a uma

compreensão  da  realidade  (FREIRE,  1967).  Contextualiza-se  e  envolve-se  o

discente no recorte temático proposto em cada módulo e com os seus problemas a

serem resolvidos. 

2.2 COMPARTILHAMENTO E A COLABORAÇÃO NO MSL

O Movimento de  Software Livre (MSL) teve início com o projeto GNU (Gnu

Not is Unix) de Richard Stallman em 1984, tendo como objetivo o desenvolvimento

de um sistema operacional (software) que fosse totalmente livre e de código aberto.

Até então, os pressupostos definidos pelas empresas de  softwares determinavam

que os usuários de seus produtos deveriam ser induzidos a aceitar o que estava

sendo oferecido,  sem questionamentos.  Cabia ao usuário apenas saber o que o

produto  era  capaz  de  fazer,  sem  que  os  mesmos  pudessem  questionar  ou

determinar o tipo de inter-relação possível entre os usuários do produto. Da mesma

forma,  os  usuários  não  deveriam  ter  produtos  utilizáveis  ou  que  permitissem  a

execução de trabalhos personalizados ou especificados pelos mesmos. 

Para o MSL, a liberdade e a cooperação são os valores essenciais a serem

observados e, segundo Stallman (2010), para garantir que o  software tenha o seu

reconhecimento como livre, necessita contemplar quatro liberdades, que são:

1. Pode-se executar o software para qualquer propósito.
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2. Pode-se estudar ou analisar como o software funciona, adaptando-o para

as suas necessidades e aplicações.

3. Pode-se redistribuir cópias do software a quem as deseje.

4. E, pode-se aperfeiçoar o  software,  liberando este aperfeiçoamento para

toda a comunidade, beneficiando-a.

Contrário  aos  pressupostos  praticados  pelas  empresas  de  softwares,  os

participantes  do  projeto  GNU  trabalharam  para  desenvolver  um  software que

permitisse  aos  usuários  de  computadores  acrescentar,  modificar  ou  personalizar

este  software. O intuito era atender as suas efetivas necessidades e que fossem

livres para compartilhar  os seus resultados.  Esta liberdade efetiva  faz parte  dos

conceitos  básicos  desse  trabalho  que  inclui  ainda  a  colaboração,  o

compartilhamento e a comunidade discente. 

O MSL é a forma mais clara de se mostrar o potencial colaborativo através da

rede  digital  e  das  soluções  compartilhadas  com a  comunidade  discente,  pois  o

trabalho está centrado na interação e na colaboração. A escolha pelo AVEA livre –

Moodle,  contempla  por  completo  estas  premissas  e,  por  ser  uma  plataforma

educacional, permite a produção e a otimização de recursos e atividades de apoio

ao ensino-aprendizagem. Neste ambiente de ensino-aprendizagem, com a interação

e  colaboração,  o  discente  vai  aprendendo-ensinando,  tornando-se  educando-

educador e co-autor de sua própria aprendizagem (FREIRE, 1967).

Foi  através  do  Moodle que  se  disponibilizaram  e  otimizaram os  módulos

didático-metodológicos  na  disciplina  de  Logística  Internacional,  considerando-se

cinco  ciclos  espiralados  para  essa  pesquisa-ação  educacional.  O  curso  e  os

módulos são estruturados com Recursos Educacionais Abertos (REA) e contemplam

a teoria da Atividade de Estudo (AE) pois, como argumentado por Davidov (1988,

p. 176), o discente necessita atuar como sujeito da atividade, a qual está relacionada

com a possibilidade ativa de apropriação do conhecimento científico e, com isso, a

formação do pensamento teórico.
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2.3 RECURSOS  EDUCACIONAIS  ABERTOS  E  ATIVIDADE  DE  ESTUDO  NO

AVEA

Os  Recursos  Educacionais  Abertos  citados  no  subcapítulo  anterior  foram

assim denominados pela primeira vez, na conferência organizada pela Unesco em

2002. Conforme a OECD1 (2008, p. 36), a definição mais utilizada atualmente para

Recurso  Educacional  Aberto  é:  “materiales  digitalizados  ofrecidos  libre  y

gratuitamente, y de forma abierta para profesores, estudiantes y autodidactas para

utilizar y reutilizar em la enseñanza, aprendizaje y la investigación.” 

Observa-se  que  a  liberdade,  a  cooperação  e  o  compartilhamento  são  os

valores que proporcionam a coerência entre os Movimentos de Software Livre e de

Recursos  Educacionais  Abertos.  Estes  valores  interagem também,  com a  forma

colaborativa  através  da  metodologia  e  a  conduta  dialógica-problematizadora

apresentada pela concepção Freireana (1967), pois o docente inicia o diálogo, a

partir de um tema proposto, que se torna mais amplo, rico e atualizado através da

interação e cooperação discente.

A concepção Freireana está diretamente relacionada com as bases teóricas

do MSL, do REA e da AE. Partindo-se do pensamento teórico-prático (compreensão

discente dos conceitos gerais do tema proposto) é proposto o movimento concreto

através  de  uma  atividade  colaborativa  seguindo-se  de  uma  situação-problema

promovida  pelo  docente  (abstração).  Por  fim,  um  novo  movimento  concreto  é

proposto,  também  uma  atividade  colaborativa  baseada  na  reflexão,  análise  e

apreensão dos discentes. 

A  construção  das  etapas  de  uma  atividade  de  estudo  apresentada  aos

discentes, relaciona-se com as 5 (cinco) fases propostas por Freire (1967) como

prática  do  método  de  ensino-aprendizagem.  O  docente  necessita,  inicialmente,

estabelecer o universo discente, suas percepções e o seu histórico. Em uma fase

seguinte deve determinar, a partir deste universo discente, o tema a ser proposto.

Em uma terceira fase é criada uma situação desafiadora, codificada e constituída de

1 Esclarece  que  os  Recursos  Educacionais  Abertos  incluem:  -  Contenidos  formativos:  cursos
completos,  software  educativo,  módulos  de  contenido,  recopilaciones  y  publicaciones;  -
Herramientas: software para poder desarrolar, utilizar, reutilizar y entregar el contenido formativo,
incluidas  la  búsqueda  y  organización  del  contenido,  los  sistemas  de  gestión  de  contenido  y
formación, las herramientas de desarrolo de contenidos y las comunidades educativas em línea; -
Recursos  de  implementación:  licencias  de  propriedad  intelectual  para  promover  la  publicación
abierta de materiales, diseño de principios de buenas práticas y de traducción de contenidos.
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elementos a serem decodificados pelos discentes, através de atividade colaborativa,

mediada  pelo  docente  (dialógica-problematizadora).  As  fases  seguintes  da

metodologia  Freireana  (1967)  relacionam-se  com  as  etapas  da  construção  da

atividade de estudo, relativas à retrospecção e à avaliação conscientizadora do “que

fazer  realizado”.  Estas  fases  estão  diretamente  relacionadas  com  os  momentos

pedagógicos apresentados por Freire (1967), onde as quais caracterizam-se pela

investigação  temática  (investigação  da  realidade  discente),  pela  tematização

(seleção  dos  temas  geradores)  e  a  problematização  (a  busca  pela  criticidade

discente). 

Desta forma, com o enfoque no trabalho colaborativo, no compartilhamento,

no  planejamento  da  aula,  no  diálogo-problematizador  e  na  atividade  de  estudo

promovidos através de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem e utilizando-se

de recursos educacionais abertos, viabilizam-se a compreensão e a identificação de

estratégias  para  resolução  de  problemas  no  ensino-aprendizagem  de  uma

comunidade  discente.  Os  autores  Carr  e  Kemmins  (1986)  apresentam  o

planejamento  como  sendo  a  primeira  das  quatro  etapas  do  ciclo  espiralado  de

investigação-ação educacional,  a qual  foi  aplicada e disponibilizada em todos os

módulos desenvolvidos e operacionalizados de nossa pesquisa.

O  nosso  planejamento  pode  ser  exemplificado  através  do  Módulo  6,  cujo

recorte temático é o Incoterms (HINKLEMAN, 2006), iniciando-se com o assistir de

um  recurso  educacional  em  vídeo,  seguindo  de  um  Desafio  Inicial  (DI),

posteriormente, promover o diálogo-problematizador e finalizar com o Desafio mais

Amplo (DA).

As etapas mencionadas acima serão descritas e analisadas no subcapítulo a

seguir.

2.4 A RETROSPECÇÃO E PROSPECÇÃO NA PESQUISA-AÇÃO

Antes de apresentar as etapas estruturadas pelos autores Carr e Kemmins

(1986) para o processo de Investigação-Ação Educacional (IAE), é importante definir

a diferença básica entre a Investigação-Ação (IA) e a Pesquisa-Ação (PA) no escopo

do teórico-prático no ambiente educacional. Tratando de Investigação-Ação, pode-se

dizer que ela é participativa nos processos e situações escolares, pois, ela procura

compreender  os  problemas  e  as  práticas  escolares  cotidianas,  envolvendo  os
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agentes  na  busca  por  alternativas  para  o  que  foi  observado.  No  sentido  da

Pesquisa-Ação pode-se definir como um processo estático quando comparada com

a Investigação-Ação (CARR; KEMMIS,1986).

Diferente da Pesquisa-Ação, onde os agentes são somente informados do

andamento  do  processo  de  investigação,  na  Investigação-Ação  os  agentes

valorizam e participam de todas as fases do processo da investigação,  onde as

informações são obtidas e compartilhadas com toda a comunidade envolvida de

forma dialógica (CARR; KEMMIS,1986). Esta dialogicidade é um dos aspectos mais

importantes da Investigação-Ação, pois, permite a discussão e a escolha da melhor

solução  em  conjunto  e,  de  forma  clara,  apresenta-se  coerentemente  com  a

concepção Freireana (1967).

Segundo os autores Carr e Kemmins (1986), a Investigação-Ação constitui-se

de um conjunto de ações estruturadas em quatro etapas de um ciclo espiralado que

são:

-  Etapa  de  planejamento:  é  o  momento  de  o  docente  analisar  o  processo  de

ensino-aprendizagem existente e estruturar  as etapas seguintes da investigação-

ação;

-  Etapa de ação:  é o momento de executar o planejamento produzido na etapa

anterior, mas observando-se, de forma crítica, as necessidades apresentadas;

- Etapa de observação: quando se procura registrar os resultados da ação aplicada

e, desta forma, possibilitar as mudanças necessárias para uma melhoria contínua do

processo e da prática do ensino-aprendizagem;

- Etapa de reflexão: Nesta etapa, cabe ao docente refletir sobre os fatos e situações

que ocorreram, provenientes da ação e observação realizadas,  com o intuito  de

reestruturar ou reconstruir uma nova fase ou ação para o ciclo seguinte.

Importante salientar que o docente é sujeito cognoscente, tanto quanto os

discentes,  pois,  formam-se  e  transformam-se  como  os  discentes  que procuram

formar  e  transformar,  durante  o  processo  de  investigação-ação  implementado

(CARR; KEMMIS,1986). Esta “dual” formação e transformação somente é possível

através do diálogo e da reflexão simultânea entre os agentes (docente e discentes) e

o objeto de estudo.
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Mas,  é  através  do  monitoramento  contínuo  das  ações  e  resoluções  dos

discentes  que  podemos  avaliá-los,  verificando  os  avanços  e  os  desafios  na

aprendizagem.  Com  estas  ações  verifica-se  se  as  práticas  planejadas  estão

alcançando os  objetivos  (retrospecção)  e,  observando  os  resultados,  poderemos

replanejar as práticas, de acordo com as soluções possíveis e viáveis (prospecção).

Este processo (retrospecção – prospecção) fez parte de nossa pesquisa em

cada módulo operacionalizado, quando avaliou-se o desempenho discente, a partir

da  análise  dos  avanços  e  desafios.  Os  avanços  e  desafios  foram  avaliados

observando-se as resoluções dos Desafios mais Amplos (DA) em comparação com

as resoluções  dos  Desafios  Iniciais  (DI)  de  cada  módulo  ou  ciclo  espiralado de

pesquisa-ação.

Em  nosso  capítulo  de  Metodologia  serão  abordados  mais  claramente  o

conceito e as características de nossa Investigação-ação, descrevendo o contexto

do  trabalho,  o  grupo  de  trabalho  e  a  descrição  da  temática  a  ser  investigada.

Entretanto,  para finalizar  este  capítulo  de  referenciais  teóricos  apresentam-se

resumidamente, a seguir, os conteúdos básicos observados para a estruturação de

nossos  recursos  educacionais  e  as  atividades  de  estudo  de  nossos  módulos

didático-metodológicos.

2.5 OS TEMAS ABORDADOS NOS MÓDULOS DIDÁTICOS-METODOLÓGICOS

- Internacionalização de empresas

A busca por novos mercados, principalmente,  para além das fronteiras do

país,  é  uma  opção  para  a  empresa  que  vai  exigir  um  longo  trabalho  de

planejamento,  maturação,  adaptações  e  de  investimentos.  Muitos  fatores

impulsionam as empresas para  o  mercado externo,  mas,  também,  outros  tantos

fatores as levam a desistir  ou provocam um enorme desgaste na estrutura e na

saúde financeira da empresa.

Alguns estudos tiveram como objetivo analisar os maiores entraves internos

da  empresa  para  a  sua  internacionalização,  considerando  a  sua  estrutura

organizacional e a posição geográfica da matriz da empresa. A Uppsala University -

Suécia pesquisou junto a empresas manufatureiras da Suécia o seu processo de

internacionalização – como escolheram os mercados em que atuariam e a forma de

entrada em tais mercados. Pressupôs-se que o nível de incerteza relativo ao novo
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mercado seria o ponto-chave na decisão de internacionalizar, sendo que, a incerteza

é tão maior quanto mais distante, psiquicamente, seja o mercado-alvo e que, a partir

do  aprendizado  organizacional,  sucessivamente,  a  empresa  alcançaria  maiores

níveis de envolvimento. 

Segundo  Amatucci  (2009,  p.  35),  a  distância  psíquica  comentada  pelos

teóricos de Uppsala é definida como “a soma dos fatores que impedem o fluxo de

informações de/e para o mercado estrangeiro (diferenças de linguagem, de cultura,

de desenvolvimento industrial, etc.)”. A Uppsala University defende que as empresas

tendem a entrar primeiro em mercados menos distantes psiquicamente, a fim de

diminuir o risco proveniente das incertezas e sentir-se o menos estrangeira possível

no novo local de atuação.

- Fluxos operacionais da logística

Para poder melhor analisar em sala de aula as etapas básicas dos fluxos

operacionais na logística, foi necessário separar estes fluxos em dois sentidos: os

fluxos  diretos  e  os  fluxos  indiretos.  Os  fluxos  diretos  são  aqueles  largamente

utilizados,  massificados  e  muito  bem estudados,  os  quais  partem das  unidades

produtoras ou transformadoras em direção ao consumidor. Os fluxos reversos, muito

utilizados em economias desenvolvidas e, em fase inicial de estudo, representam o

retorno dos produtos passíveis de reciclagem ou insumos já reciclados, partindo dos

consumidores em direção às unidades produtoras ou transformadoras.

Em  nossa  disciplina  consideraram-se,  basicamente,  os  fluxos  diretos,

apresentando em momentos específicos alguns exemplos de fluxos reversos. Desta

forma, apresentou-se o fluxo estruturado pelos autores Dormier et al. (2010):

Figura 1 – Fluxo de operações e logística

     Produção

      Procurement     Distribuição Física

Concepção Suporte

Pós-vendas

Eliminação dos restos Coleta, recuperação

     Renovação

MERCADOEMPRESA
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Para  se  analisar  alguns  fluxos  operacionais  na  logística  para  o  mercado

externo, optou-se por observar as seguintes etapas:

- Procurement – Busca no mercado externo por insumos para a nossa produção.

- Produção – Movimentação de produtos semiacabados ou de insumos na fábrica.

- Distribuição Física – Canais de distribuição no mercado e modais de transporte.

- Incoterms

Com base no fluxo apresentado por Dormier  et al. (2010) e na análise dos

fluxos operacionais na logística iniciam-se os primeiros encontros presenciais  do

semestre construindo, através dos módulos 1A, 1B, 2, 3, 4 e 5, uma base teórica

discente  com conceitos  de  produção,  armazenamento,  distribuição,  embalagens,

equipamentos, transporte, etc. Os recortes temáticos específicos de nossos módulos

6, 7, 8, 9A e 9B, desenvolvidos e otimizados para a nossa pesquisa, constituíram-se

do  estudo  dos  termos  de  comércio  internacional  –  Incoterms,  da  forma  de

pagamentos no mercado internacional, do transporte internacional e seus modais e,

da construção de documentos comerciais e operacionais para o comércio exterior.

O Incoterms surgiu em 1936, quando a Câmara Internacional do Comércio –

CCI, com sede em Paris, interpretou e consolidou as diversas formas contratuais

que  vinham  sendo  utilizadas  no  Comércio  Internacional.  O  constante

aperfeiçoamento dos processos negociais e logísticos, com este último absorvendo

tecnologias  mais  sofisticadas,  fez  com  que  o  Incoterms passasse  por  diversas

modificações ao longo dos anos,  culminando com a última versão de 2010, que

entrou em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Vazquez (2015) salienta a importância, tanto do vendedor em observar suas

obrigações, quanto do comprador atentar sobre as suas responsabilidades perante o

Incoterms escolhido. Configura-se assim, o pleno entendimento e a concordância

para a entrega da mercadoria conforme as especificações definidas, cumprindo-se

todas as exigências e características determinadas em contrato.

- Modalidades de pagamento no Comércio Internacional

As formas de pagamento dos contratos no comércio internacional seguem,

basicamente, as regras determinadas pelo Banco Central e pelo órgão regulador de

cada  país.  Entretanto,  as  formas  mais  comuns  são:  Pagamento  antecipado,
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cobrança documentária e carta de crédito. Vazquez (2015, p. 217) apresenta uma

série de considerações quanto às operações de câmbio, ou seja, vender, trocar ou

comprar valores em moedas de outros países convertendo-as com base na moeda

nacional. 

A  modalidade  de  pagamento  não  está  diretamente  ligada  ao  Incoterms

escolhido  para  uma  determinada  operação  comercial,  todavia,  os  valores

movimentados através da operação cambial incluem ou não, custos inerentes às

responsabilidades  de  cada  agente  comercial  envolvido.  Assim,  pela  prática,  os

módulos  desenvolvidos  e  os  seus  respectivos  recortes  temáticos

inter-relacionam-se, com o intuito de construir um conhecimento para a resolução

das situações-problemas apresentadas nos módulos seguintes.

- Transporte Internacional e seus modais

Foram estudados neste módulo, todos os modais de transporte comumente

utilizados  na  movimentação  de  mercadorias  entre  países,  porém,  deu-se  maior

tratamento  aos  modais  marítimo,  rodoviário  e  aéreo,  devido  à  importância  e  o

volume  movimentado  através  das  fronteiras  de  nosso  país.  Kinkleman  (2006)

apresenta,  além  dos  modais  mais  utilizados  no  comércio  internacional,  os

equipamentos  e  acessórios  necessários  para  o  melhor  manuseio,  contenção,

proteção e segurança dos produtos. 

Através de uma situação-problema, propôs-se neste módulo em específico, a

análise  do  transporte  do  produto  escolhido  pelos  discentes,  utilizando-se

equipamentos ou acessórios (pallet e container) para a exportação ou importação,

calculando-se as dimensões, cubagem e peso líquido e bruto da mercadoria.

Este recorte temático inter-relaciona-se com os anteriores, pois, o Incoterms

determina as responsabilidades de cada agente, por exemplo, o local de entrega da

mercadoria e a forma de pagamento incluirão os custos a serem transacionados

através de uma operação de câmbio (ex.: o frete deverá ser pago por qual agente).

Assim,  a  escolha  do  modal  de  transporte  recairá  sobre  o  agente  que  terá  a

responsabilidade de cobrir a despesa de frete internacional.
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-  Documentos  comerciais  e  operacionais  nas  relações  comerciais

internacionais

Os documentos  básicos  para  a  comercialização  no  mercado  internacional

dividem-se em comerciais e operacionais. Como a própria designação apresenta, os

documentos comerciais referem-se a informações e declarações sobre a descrição

do  (s)  produto  (s)  negociado  (s)  (incluindo  códigos,  registros,  etc.),  quantidades

unitárias e totais, bem como todas as informações sobre os valores negociados e,

também,  informações  bancárias  do  fornecedor.  Os  documentos  operacionais

possuem como foco as características das embalagens, o trânsito da mercadoria, o

manuseio a ser executado, as responsabilidades de cada agente envolvido, modal

de transporte, custos operacionais, etc.

Kinkleman  (2006)  apresenta  modelos  de documentos  comerciais  básicos

extremamente  bem  elaborados  e  completos,  consistindo-se  em  Proform  Invoice

(fatura  proforma)  e  Commercial  invoice (fatura  comercial).  Da  mesma  forma,

relaciona e apresenta os principais documentos operacionais como sendo o  Bill of

Lading (conhecimento  de  embarque  marítimo), Airwaybill (conhecimento  de

embarque aéreo), Packing List (Lista de embalagens), etc.

A construção destes documentos, pelos discentes, em sala de aula, possui

como objetivo educacional reunir todos os recortes temáticos estudados, a partir dos

módulos  desenvolvidos  e  operacionalizados,  ou  seja,  na  construção  destes

documentos, através da prática serão aplicados os conhecimentos apreendidos nos

módulos  iniciais  de  nossa  pesquisa  e  se  referem  ao  Incoterms,  a  forma  de

pagamento e transporte internacional e seus modais. 

Para um bom entendimento da estrutura metodológica de nosso trabalho de

pesquisa,  optou-se  por  dividir  o  capítulo  seguinte  de  “Métodos  e  Técnicas”  em

subcapítulos. Após a apresentação do capítulo, procuramos analisar o contexto da

pesquisa, apresentar o planejamento e, por conseguinte, o seu desenvolvimento.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

A viabilidade do projeto foi estruturada e demonstrada através do acesso às

tecnologias educacionais em rede em questão, no curso de Relações Internacionais

da  UFSM.  Na  prática,  utilizou-se a  pesquisa-ação  educacional  em  cinco  ciclos

espiralados, acoplada à customização de tecnologias, como a inclusão de recursos

educacionais específicos acessados através de dispositivos móveis e estruturados

no  Moodle.  (Disponível  em:  <https://ead06.proj.ufsm.br/moodle/course/view.php?

id=18650>). Os módulos educacionais (produto final) elaborados para funcionar nos

dispositivos  móveis do  projeto  foram  acessados  pelos  discentes  no  Moodle-

presencial  da  UFSM  (Disponível  em:  <https://ead06.proj.ufsm.br/moodle/

login/index.php>).

A inovação pretendida com o trabalho e caracterizada por este método de

pesquisa se deu pela contextualização dos módulos educacionais em rede, no tripé

“ambiente  virtual  -  dispositivos  móveis  -  curso  de  graduação”  de  Relações

Internacionais da UFSM. Diferenciando-se assim, da prática rotineira das disciplinas

regulares  e  habituais  do  curso,  pois,  as  mesmas  são  centralizadas  na

disponibilização de conteúdo, majoritariamente impressos. No caso de utilização do

Moodle, a prática é torná-lo um repositório de arquivos digitais e virtuais.

Procurou-se obter, através deste método, uma proatividade estratégica para o

processo de mudança na prática docente, no sentido que a ação proferida, baseou-

se  na  compreensão  e  no  entendimento  dos  dados  de  investigação  e  pesquisa,

obtidos, a partir da análise de cada um dos cinco ciclos espiralados. Este processo

espiralado, limitado em nosso caso a cinco ciclos, é devido ao conteúdo proposto e

às práticas pertinentes ao tema central da disciplina. O processo foi refeito ao longo

de uma sequência didática (produto), com ações e resultados inovadores.

Essa pesquisa exigiu  uma conduta dialógico-problematizadora  do docente,

em  especial,  no  escopo  do  quando  se  planeja  o  fazer,  para  produzir  o  que

acontecerá. É problematizadora, pois iniciou a partir de um problema existente ou

situação-problema  vivida  e  tornou-se  reflexiva  quanto  ao  aprimoramento  e

apropriação  do  conhecimento  pelos  discentes.  A  pesquisa-ação  possui  um forte

sentido deliberativo, pois é necessário um julgamento competente a respeito daquilo

que necessita ser implementado a cada ciclo espiralado, para que o resultado seja o

mais eficaz possível.
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Sendo um processo de aprimoramento, onde o objetivo é quebrar as práticas

rotineiras  do  ensino-aprendizagem,  tornou-se  importante  compreender  as

necessidades  essenciais  do  curso  em  questão,  procurando  saber  por  que  elas

ocorrem  e  como  projetar  as  inovações  que  melhorem  a  prática  de  ensino-

aprendizagem na disciplina. Esta ruptura com as práticas, através de investigações

ativas, precisava estar ancorada  na participação de todos os agentes envolvidos,

nas inovações almejadas, dando assim, um sentido coletivo ao processo.

Todas as melhorias obtidas no processo de investigação-ação, estruturadas,

aplicadas e analisadas, necessitaram ser registradas. Os registros foram realizados,

a  partir  do  que  aconteceu,  efetivamente,  na  prática  escolar,  na  respectiva

autorreflexão do pesquisador, na reflexão com os discentes e com o orientador do

presente  trabalho.  Os  resultados  serão  compartilhados  com  os  participantes  do

trabalho e posto à disposição dos membros do curso de Relações Internacionais,

através  de  uma  apresentação  digital  acompanhado  do  respectivo  relatório,  para

validação dialógica.

3.1 ANÁLISE DO CONTEXTO

3.1.1 Descrição do contexto

Este estudo está fundamentado integralmente no método de pesquisa-ação

educacional e foi desenvolvido na sua totalidade na modalidade presencial do Curso

525 de Relações Internacionais da UFSM, instalado no Prédio de Apoio Comunitário

– Centro  -  Santa  Maria,  à  Rua Marechal  Floriano Peixoto  no.  1750 –  5º.  andar.

Trabalhamos  com  discentes  matriculados  na  disciplina  ISP1169  -  Logística

Internacional para o primeiro semestre letivo, no período entre 06 de Março e 03 de

Julho de 2017, com recursos e atividades educativas na temática das  relações e

aplicações  do  Incoterms  –  International  Commercial  terms,  nas  modalidades  de

pagamento,  no  transporte  internacional  e  seus  modais  e,  nos  documentos

comerciais e operacionais para o comércio internacional.

Como o tema está centralizado em ambiente virtual de ensino-aprendizagem,

através de dispositivos móveis para o curso em questão e, tendo como objetivo geral

o  desenvolvimento  e  a  otimização  de  módulos  educacionais  em  rede  para  a

disciplina de Logística Internacional, tratou-se em organizar o processo de pesquisa

delimitando  e  descrevendo  os  participantes,  o  ambiente  de  trabalho,  a  temática
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investigada,  as  fases  da  investigação-ação  (componentes  práticos  da  pesquisa-

ação) estruturada e implementada e, as reflexões e reprogramações que o processo

produziu.

3.1.2 Constituição do grupo de trabalho

O grupo de trabalho é formado pelos discentes  matriculados na disciplina

ISP1169 – Logística Internacional para o primeiro semestre do ano letivo de 2017,

pelo  professor  responsável  pela  disciplina  e  mestrando  em  fase  de  defesa  da

dissertação  e  o  seu  orientador,  professor  permanente  do  Programa  de

Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede da UFSM.

3.1.3 Descrição da temática investigada

A estrutura atual da disciplina de Logística Internacional reflete o paradigma

existente  no  curso  de  Relações  Internacionais.  No  entanto, observou-se  a

necessidade docente de acessar recursos digitais e virtuais e promover atividades

educacionais, potencializando os trabalhos colaborativos. 

Os recortes temáticos propostos em cada módulo exigiram dos discentes o

manuseio de recursos educacionais e a prática através da resolução de problemas e

de  procedimentos  comerciais  e  operacionais  para  o  comércio  exterior.  O

planejamento de cada módulo procurou promover o entendimento e o domínio sobre

as regras internacionais para o comércio entre país e blocos econômicos, gerando

procedimentos documentais e operacionais de forma crescente e sequencial, onde o

módulo  anterior  tornava-se  a  base  para  o  módulo  seguinte.  Estes  recursos  e

atividades não estavam disponíveis no curso até então, seja na forma presencial,

semipresencial ou a distância. O curso possui o formato estritamente teórico e, desta

forma,  não  promove  o  processo  educacional  dialógico-problematizador,  com  a

necessária  codificação-decodificação  do  conhecimento  e  o  respectivo

desenvolvimento cognoscente dos discentes.

Partiu-se desta temática a ser investigada, centrando-se no desenvolvimento

dos  módulos  educacionais  em rede  (produto)  acessados  através  de  dispositivos

móveis.  Priorizou-se  a  formação  do conhecimento  através  do  processo  didático-

metodológico, necessário para o desenvolvimento destas habilidades nos discentes

do curso.
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3.2 PLANEJAMENTO

3.2.1 Delimitação do problema

A disciplina de Logística Internacional  é embasada no desenvolvimento do

conhecimento  e  habilidades  dos  discentes  quanto  às  formas  de  negociações,

pagamentos,  tratamento  e  manuseio  dos  produtos,  embalagens,  transporte  e

registros documentais das operações de comércio no mercado internacional. Dentro

desta estrutura, coube-nos organizar um processo didático-metodológico de ensino-

investigação-aprendizagem, que nos permitisse problematizar e dialogar em sala de

aula e fora dela, sobre os procedimentos operacionais e trâmites legais inerentes às

operações de comércio internacional. 

O  desafio  não  foi  somente  a  formulação  e  a  estruturação  de  módulos

educacionais  (produto)  para  o  ensino  e  a  prática  discente,  mas  também  e,

fundamentalmente, promover a prática dialógica colaborativa e o desenvolvimento

discente. Cada indivíduo carregou a sua formação  socioeconômico-cultural,  cujas

práticas em sua grande maioria, ainda não haviam transitado pelo contexto e pelo

conteúdo proposto pela disciplina.

Deste modo,  o nosso problema de pesquisa foi  buscar  as potencialidades

teóricas, práticas, de inovação e democratização relacionadas ao desenvolvimento

dos módulos educacionais propostos e operacionalizados na forma de curso através

do  Moodle,  com  seus  recursos  e  atividades,  proporcionaram  a  atuação  na

perspectiva  de  resoluções  de  problemas.  Consequentemente,  proporcionaram

atividades  teóricas  e  práticas,  com o  intuito  de  investigar  o  conteúdo  disciplinar

através de tecnologias móveis em rede.

3.2.2 Programação das ações

Os módulos foram apresentados, semanalmente, dentro da disciplina regular

e  operacionalizados  no  Moodle,  considerando-se  o  movimento  dialógico-

problematizador  com suas etapas:  (I)  Recurso Educacional  produzido a partir  de

uma  situação  real  ou  circunstancial,  da  prática  e  concreta;  (II)  Desafio  Inicial  é

composto  pelo  envolvimento  discente  na  resolução  de  um problema  ou  desafio

proposto  pelo  docente,  referente  ao  conteúdo  proposto  e  apresentado  na  aula

presencial; (III)  Diálogo-Problematizador com os discentes refere-se à análise e o
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diálogo sobre as resoluções produzidas pelos discentes; (IV) Desafio Mais Amplo é

a construção ou a formulação colaborativa de questões e situações-limite, frente à

situação-problema ou desafio proposto inicialmente; (V) Atividades extraclasse como

tarefas  para  casa  (homeworks),  em pares ou individuais,  para  a  apropriação do

conhecimento  apresentado  em sala  de  aula  –  no  contexto  seguinte  e  recursos

prévios da próxima aula. 

O desenvolvimento dos módulos está diretamente relacionado com as cinco

fases apresentadas por  Freire  (1967),  as quais constituem-se da observação do

universo discente, da proposição temática a partir do universo discente observado,

de uma situação desafiadora implementada pelo docente, da atividade de estudo e a

avaliação/retrospecção discente sobre o realizado. Da mesma forma, os módulos

buscam relacionar-se com os três momentos pedagógicos apresentando por Freire

(1967), os quais indicam a investigação pelo docente da realidade discente, a busca

por situações reais e temas geradores, finalizando com a problematização mediada

pelo docente e a consequente busca por uma visão crítica do discente. 

O  diálogo-problematizador  é  o  conceito  central  da  educação  libertadora

freireana (1967).  É  o  encontro  das pessoas  através  da palavra,  pois  "não é  no

silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão"

(FREIRE,  1987,  p.  44).  Esta  programação  configurou-se  no  processo  de

aprendizagem  através  da  prática  e  o  desenvolvimento  de  habilidades  para  a

resolução  de  problemas,  com  atividades  em  classe  e  os  homeworks que,  em

síntese,  é  o  mesmo  que  dizer:  Problematizar  dialogicamente  recursos  com

atividades educacionais. 

3.3 DESENVOLVIMENTO

3.3.1 Implementação das ações

As ações foram implementadas durante o semestre 2017/1, obedecendo as

programações anteriormente modeladas didático-metodologicamente, bem como de

acordo com o programa da disciplina desenvolvido pelo  docente  responsável.  O

conteúdo da disciplina está distribuído entre os dezesseis períodos semanais letivos

para o semestre em questão (2017/1), entre 06 de Março e 03 de Julho de 2017.

Inclui-se neste conjunto de períodos, além dos módulos, a apresentação no primeiro
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encontro  presencial  do  plano  de  ensino,  bibliografia  e  atividades,  revisão  de

conteúdo e as avaliações intercaladas. 

Tomou-se  como  referência  bibliográfica  básica  e  complementar,  para  o

desenvolvimento de todos os módulos da disciplina, as seguintes obras:

A) Básica

Comércio Exterior Brasileiro – Autor: Autor: José Lopes Vazques (2012).

Economia Internacional e Comércio Exterior – Autor: Jayme de Mariz Maia (2013).

Logística e Operações Globais – Autores: Philippe-Pierre Dormier et al. (2000).

B) Complementar

Os Nortes da Bússola – Autores: Andréia Sebben e Fernando Dourado Filho (2005).

Internacionalização de Empresas – Autor: Marcos Amatucci et al. (2009).

Logística e Gerenciamento de Cadeia Produtiva – Autor: Antonio G. Novaes (2015).

Marketing Internacional – Autores: Philip R. Cateora et al. (2012).

E, por fim:

Quadro 1 – Web sites e links correlatos

Instituição Web sites e Links

MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio www. comexbrasil.gov.br

Aduaneiras Ltda www.aduanerias.com.br

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística www.ibge.gov.br

CNI – Confederação Nacional da Indústria www.cni.org.br

MDIC – Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio www.radarcomercial.mdic.gov.br 

APEX - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos www.apexbrasil.com.br 

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A estruturação dos ciclos de nossa pesquisa foi assim definida:

http://www.apexbrasil.com.br/
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Utilizaram-se  5  aulas  da  disciplina  de  Logística  Internacional,  as  quais

totalizaram 20 horas de pesquisa com ações especificamente programadas. Estas

aulas ou encontros foram presenciais e diurnos, realizados pela manhã com início às

8h e término às 12h, com 30 minutos de intervalo.  A estruturação de cada aula

representa um módulo e,  cada módulo,  representa  um ciclo  de nossa pesquisa.

Inicia-se cada módulo pelo seu respectivo planejamento, apresentado através de

uma página web, os quais podem ser visualizados nos anexos deste trabalho.

Tabela 1 – Cronograma de operacionalização dos módulos didático-metodológicos

Módulos/Aulas Ciclos Data de operacionalização

6 1o 08/05/2017

7 2o 15/05/2017

8 3o 22/05/2017

9.1 4o 29/05/2017

9.2 5o 05/06/2017

Fonte: Elaborado pelo Autor.

No  primeiro  ciclo  da  pesquisa,  realizado  no  dia  08.05.2017,  iniciou-se  o

módulo 6 com a apresentação do planejamento do encontro e de um rápido recurso

de mídia (vídeo)  sobre  o conceito,  a  descrição,  os tipos  e as  características do

Incoterms –  International  Commercial  Terms.  Na  sequência  imediata,  e  como

desafio  inicial  aos  discentes,  foi  proposta  a  resolução de um problema logístico

baseado  em  uma  negociação  de  comércio  internacional.  Nesta  problematização

inicial, prioritariamente, em pares, os discentes deveriam escolher um dos Incoterms

existentes  e  que  melhor  resolvesse  o  referido  problema,  justificando  a  resposta

apresentada. No segundo momento, iniciou-se a apresentação do conteúdo da Aula

2017-4A,  abrindo-se em seguida o diálogo-problematizador entre os discentes. O

diálogo  teve  como  objetivo,  promover  a  análise  dos  Incoterms escolhidos  pelos

pares para a resolução do problema logístico apresentado como desafio inicial, bem

como analisar as justificativas para as escolhas dos referidos  Incoterms. No final

deste  primeiro  encontro  presencial,  como  desafio  mais  amplo,  foi  proposta  aos

discentes  a  realização  de  um  trabalho  em  pares.  Este  desafio  constituiu-se  na

formulação de um novo problema logístico, considerando um processo de comércio
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internacional, aplicando-se a este um  Incoterms diferente do analisado no desafio

inicial, com a respectiva justificativa para a proposta apresentada pelos pares.

No segundo ciclo e encontro presencial realizados no 15/05/2017, iniciou-se o

módulo  7,  com  a  apresentação  do  planejamento  do  encontro  e  a  leitura  pelos

discentes  de  um  texto  disponibilizado,  intitulado  “Formas  ou  Modalidades  de

pagamento no Comércio Exterior”. Para trabalhar este segundo recorte temático do

nosso  trabalho,  iniciamos  desafiando  os  discentes  em  pares  a  descrever  as

vantagens  e  desvantagens  observadas  em  cada  modalidade  de  pagamento,

levando-se em consideração o ponto de vista dos agentes comerciais envolvidos

(exportador e importador). No segundo momento, iniciou-se com a apresentação do

conteúdo da Aula 2017-4B, abrindo-se, em seguida, o diálogo-problematizador entre

os discentes.  Centralizou-se este diálogo nas vantagens e desvantagens descritas

pelos  participantes,  promovendo-se  uma  análise  sobre  as  garantias  e  os  riscos

inerentes de cada uma das modalidades escolhidas e os seus respectivos custos

operacionais. Como um desafio mais amplo, foi proposta aos discentes a formulação

de duas questões sobre uma modalidade de pagamento a ser escolhida livremente

pelos pares. As perguntas desenvolvidas foram postadas no Moodle. Disponibilizou-

se  aos  discentes  um  recurso  em  formato  de  texto  como  leitura  complementar,

sugerindo-se a leitura das 5 (cinco) primeiras páginas do artigo intitulado “Maritime

Logistic Hub in Concept and Practice” (NAM; SONG, 2010).

Iniciou-se o  terceiro  ciclo  no  dia  22/05/2017  sob  o  recorte  temático:

“Transporte  internacional  e  seus  modais”,  representado  pelo  módulo  8,  com  a

apresentação  do  planejamento  do  encontro  e  a  leitura  pelos  discentes  de um

recurso educacional  em formato de textos, disponibilizados no respectivo módulo.

Como desafio inicial  aos discentes em pares, foi  proposto que escolhessem dois

modais de transporte distintos e que os relacionassem com os Incoterms que mais

se  ajustem  aos respectivos  modais,  justificando  as  suas  escolhas.  O  segundo

momento iniciou-se com a apresentação do conteúdo da Aula 2017-4C, abrindo-se,

em seguida, o diálogo-problematizador com os discentes. Este diálogo relacionou-se

com as escolhas realizadas pelos pares dos modais a serem utilizados para um

processo  logístico.  Como  desafio  mais  amplo  para  os  discentes  em  pares,  foi

proposta a estruturação de um trânsito logístico através de um modal de transporte

internacional a ser escolhido pelos pares (marítimo, rodoviário, etc.), descrevendo as

suas etapas ou fases sugerindo a melhor forma de pagamento para a proposta. Para



39

a estruturação da movimentação logística, bem como a escolha do respectivo modal

e  a  forma  de  pagamento  deste,  deveriam  os  pares  levar  em  consideração  os

conteúdos  apresentados  através  dos  recursos  educacionais  “Formas  ou

Modalidades  de pagamento  no  Comércio  Exterior”  e  “Transporte  Internacional  e

seus modais”. Como tarefa extraclasse (homework), solicitou-se aos discentes, em

pares, elaborar  uma  fatura  comercial  (commercial  invoice)  com  os  dados

necessários e mais importantes, considerando os recortes temáticos estudados nos

módulos anteriores (6 - Incoterms, 7 - Formas ou modalidades de pagamento e, este

módulo 8 - Transporte Internacional e seus modais).

No  quarto  encontro presencial  realizado no  dia  29/05/2017,  iniciou-se  o

encontro  apresentando  o  planejamento  do  módulo  e  analisando  o  modelo  de

documento  comercial  (fatura)  disponibilizado  como  recurso  educacional  neste

módulo de no. 9.1. Como desafio inicial, cada par deveria relacionar os itens corretos

e as discrepâncias observadas nos seus documentos, elaborados durante a tarefa

extraclasse  do  módulo  anterior,  levando-se  em consideração  os  conceitos  e  as

características analisadas nos recortes temáticos anteriores. A partir deste momento

pedagógico,  iniciou-se  a  apresentação  da  primeira  parte  do  conteúdo  da  Aula

2017-4D. Imediatamente em seguida, promoveu-se o diálogo-problematizador com a

mediação  docente,  tendo  como  objetivo  solucionar  ou  esclarecer  todas  as

discrepâncias  observadas e  apresentadas pelos  pares  de trabalho.  Foi  proposto

como  desafio  mais  amplo,  a  atualização  pelos  pares,  do  documento  comercial

(fatura)  elaborado  como  tarefa  extraclasse,  tornando-o  mais  completo  e  com  o

menor índice de discrepâncias  possível. Finalizados e postados no  Moodle, estes

documentos fazem parte da base de dados para a análise dos projetos discentes,

com vistas a avaliação final da disciplina.

No  quinto  e  último  ciclo  da  nossa  pesquisa  realizada no  dia  05/06/2017,

iniciou-se apresentando o planejamento do encontro e analisando os modelos de

conhecimentos de embarques disponibilizados como recursos educacionais neste

módulo  de  no.  9.2.  Como  desafio  inicial,  em  pares  e  utilizando-se  o  formulário

denominado “draft do BL” disponibilizado neste módulo, desenvolveu-se um draft do

conhecimento de embarque para o projeto de logística que cada par discente deverá

apresentar no final da disciplina como 2a avaliação. Levou-se em consideração para

isto,  as  informações  inseridas  no  documento  comercial  atualizado  (fatura)  pelos

pares discentes, bem como os demais dados, até então estudados e necessários.
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Em um segundo momento, iniciou-se a apresentação da segunda parte do conteúdo

da  Aula  2017-4D e,  consecutivamente,  promoveu-se  o  diálogo-problematizador

sobre os principais dados inseridos pelos discentes e as suas origens. Em seguida,

de posse dos dados analisados e inerentes ao conhecimento de embarque, como

desafio mais amplo foi proposto aos pares discentes a atualização do conhecimento

de embarque desenvolvido por estes no desafio inicial.

Este conhecimento de embarque, construído, finalizado e postado no Moodle

pelos pares discentes, junto com a fatura comercial postada anteriormente, fazem

parte da base de dados a serem anexados ao projeto de cada par discente, com

vistas a avaliação final da disciplina.

3.3.2 Recolhimento dos dados

No primeiro encontro presencial do semestre, após a apresentação do plano

de ensino pelo docente para o período, aplicou-se uma pesquisa inicial de avaliação

(COLLES – expectativa) no Moodle, com o intuito de obter informações sobre as

expectativas dos discentes para a disciplina de Logística Internacional. Os principais

aspectos  observados  nesta  pesquisa  foram:  a  relevância  da  disciplina  para  o

desenvolvimento discente,  a  reflexão crítica sobre o aprendizado, a  interação ou

interatividade esperada com os demais discentes, o apoio docente para a realização

dos  trabalhos  do  grupo,  o  apoio  dos  demais  discentes  para  a  realização  dos

trabalhos  em  pares  ou  individualmente  e,  a  compreensão  obtida  através  da

comunicação com os seus pares. 

Esta  pesquisa  inicial  de  avaliação  (COLLES  –  expectativa)  pode  ser

visualizada nos apêndices deste trabalho e teve como objetivo principal obter uma

visão geral do grupo de trabalho. Além disso, registrar os primeiros dados que foram

conjuntamente  analisados com os demais registros,  os quais foram recolhidos e

anotados no transcorrer de nossa pesquisa-ação educacional.

Os  dados  de  nossa  pesquisa  foram  coletados  ao  longo  dos  encontros

presenciais  programados.  Foram  realizadas  pautas  dialógicas  com  os  discentes

durante o desenvolvimento dos módulos didáticos, utilizando-se de um smartphone

com um aplicativo específico de gravador de som (voz) mp3. Isto permitiu registrar e

rever a totalidade das horas presenciais. 
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Optou-se pela utilização de pautas dialógicas e os seus respectivos registros

como base para o nosso processo de prospecção e retrospecção em cada ciclo de

pesquisa-ação realizado. Da mesma forma, as pesquisas COLLES de expectativa

(início da disciplina) e de experiência efetiva (final da disciplina) permitem observar

as  mudanças  na  percepção  discente  após  o  transcorrer  dos  módulos

operacionalizados  e  da  disciplina.  As pautas  dialógicas realizadas,  bem como o

sumário  das  pesquisas  COLLES,  podem  ser  visualizados  nos  apêndices  deste

trabalho.

No final do quinto módulo e ciclo da nossa pesquisa-ação, os discentes foram

convidados a responder uma pesquisa final de avaliação (COLLES – experiência

efetiva)  também  no Moodle.  Buscou-se  com  esta  pesquisa  de  avaliação  obter

informações sobre as percepções discentes, após transcorrer parte da disciplina e a

implementação das  ações  programadas,  aplicadas,  analisadas  e  reavaliadas em

nossa  pesquisa-ação  educacional.  Esta  pesquisa  final  de  avaliação  (COLLES  –

experiência efetiva) pode ser visualizada nos apêndices deste trabalho.
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4 PRODUTO FINAL

O produto estruturado para a nossa pesquisa e a respectiva dissertação de

mestrado  profissional  constitui-se  de  módulos  didático-metodológicos  otimizados

através do Moodle, para a disciplina de Logística Internacional do curso presencial

de Relações Internacionais da UFSM.  Trabalhou-se com o par recursos-atividades

educacionais em rede no conjunto ambiente-dispositivo móvel.

O  curso  de  Relações  Internacionais  da  UFSM  (525)  foi  reconhecido  nos

termos da Portaria Normativa no. 40/2007/MEC, publicada no DOU em 13/12/2007 e

com o Parecer no 29/09 do CONSU de 27/03/2009, iniciando suas atividades, a partir

desta última data, de forma presencial e diurna. O curso tem por objetivo central

oferecer uma formação humanista, visando formar e qualificar bacharéis dotados de

discernimento  político,  social  e  econômico,  aptos  a  analisar  as  questões

internacionais  e  atuar  em múltiplas  áreas,  na  busca  do  desenvolvimento  social,

econômico e cultural das nações.

A disciplina de Logística Internacional  (ISP1169) possui  uma carga horária

total semestral de 60h e objetiva a capacitação dos estudantes para o entendimento

básico  sobre  as  atividades  práticas  de  comercialização  e  operacionalização  de

produtos  no  comércio  internacional.  A  disciplina  busca,  entre  outros  objetivos

específicos,  analisar  os  conceitos  básicos  das  atividades  inerentes  ao  comércio

internacional  e  suas  nomenclaturas,  verificar  os  seus  respectivos  processos

administrativo-operacionais,  estudar  os  operadores  logísticos  e,  de  forma  mais

ampla, analisar a competitividade empresarial do país frente ao mercado externo.

Considerou-se o escopo da disciplina no primeiro semestre desde  o ano  de

2017, onde se realizou a pesquisa utilizando o conjunto de estudantes matriculados

na disciplina de logística internacional (50 estudantes), em cinco ciclos-espiralados

de pesquisa-ação educacional.  Trabalhou-se com recursos educacionais e tarefas

de  estudo  elaborados para  este  fim,  otimizados  através  de  módulos

didáticos-metodológicos, os quais serão apresentados a seguir neste capítulo. Esta

apresentação com o passo a passo dos módulos, nos permitirá explicitar as suas

estruturas didático-metodológicas. 

Em cada módulo partiu-se da apresentação do planejamento do encontro e

de  um  ou  mais  recursos  educacionais  no  formato  de  texto,  vídeo,  etc.,  e,  as

respectivas  atividades  de  cada  módulo,  geradoras  e  sustentadoras  do  diálogo-
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problematizador. A estrutura dos módulos didáticos e o desenvolvimento dos seus

recursos, bem como as suas atividades são, significativamente, relevantes para o

nosso trabalho prático. Todavia, é fundamental a implementação com os discentes,

os quais validaram o trabalho através das atividades em pares de forma colaborativa

e, portanto, com interação, promovendo a reflexão sobre o tema estudado e assim,

devidamente, apropriado.

Os movimentos de retrospecção e prospecção em cada módulo trabalhado

permitiram, através desta Pesquisa-Ação Educacional, identificar respostas para a

melhoria  da  disciplina.  Assim  como,  analisar  os  recursos  e  atividades  utilizadas

através do processo de desenvolvimento colaborativo.

Para poder situar aos discentes, os módulos didáticos dentro da disciplina de

Logística  Internacional  no Moodle,  acessada  através  de  dispositivos  móveis,  foi

necessário descrever o plano de ensino da disciplina. Totalizaram-se 16 (dezesseis)

encontros  presenciais  durante  todo  o  semestre,  sendo  os  primeiros  6  (seis)

encontros com conteúdos fundamentados em conceitos básicos e descritivos dos

elementos atuantes na estrutura produtiva empresarial e nacional. Estes conceitos e

descrições  são  dos  processos  administrativos  e  procedimentos  operacionais,

usualmente, adotados no comércio exterior.

Os módulos didáticos para a disciplina de Logística Internacional, bem como

para o curso de Relações Internacionais, são considerados o produto inovador deste

nosso trabalho e o nosso objeto de pesquisa. Os módulos possuem o intuito de

promover o “saber fazer” a partir da investigação na prática e foram dispostos em

5 (cinco) encontros sequenciais, entre o 7º e o 11º encontro presencial, ficando o 12 o

e 13o encontro para conteúdos complementares da disciplina. Os demais encontros

foram utilizados para: apresentação do plano de ensino, bibliografias e atividades;

1a  avaliação ou avaliação parcial;  revisão do conteúdo; pesquisa de avaliação de

experiência  efetiva  da  disciplina  e  a  postagem  do  projeto  final  ou  2a  avaliação

obrigatória. 

O programa da disciplina está dividido em onze módulos de conteúdo, sendo

que o nosso produto e seus respectivos módulos de pesquisa estão ilustrados e

realçados através da figura a seguir:
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Figura 2 – Estrutura da disciplina de logística internacional em módulos

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O Moodle é  o  ambiente  virtual  de  ensino-aprendizagem mais  utilizado no

ensino  superior  brasileiro,  seja  na  modalidade  presencial,  semipresencial  ou  a

distância. É um software livre de código aberto, cujas atualizações colaborativas e

constantes  proporcionam o acesso  a  um conjunto  significativo  de ferramentas  e

aplicações  contemporâneas,  de  forma  online e  com  destacada  interatividade  e

interação hipermidiática (DOUGIAMAS, 2003).

Através  da Figura  3,  a  seguir,  apresenta-se a  tela  inicial  da  disciplina  no

Moodle quando acessada através de um equipamento desktop e, logo em seguida,

exibe-se através  da  Figura  4,  a  tela  acessada  através  de  um dispositivo  móvel

(smartphone). O objetivo principal desta apresentação das telas iniciais, de acesso

ao sistema AVEA, é permitir ressaltar as caraterísticas do Moodle e a funcionalidade
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móvel buscada ao incorporar tais dispositivos na educação superior, principalmente,

no curso de Relações Internacionais da UFSM.

Figura 3 – Tela  do  Moodle com  a  página  inicial  da  disciplina  de  Logística
Internacional, curso de Relações Internacionais, semestre letivo 2017/1
– em notebook 15”

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

O atual  layout do  Moddle da UFSM, para acesso através de  desktop está

estruturado,  a  partir  de  duas  colunas.  A  coluna  principal  está  posicionada  à

esquerda  da  tela  e  reúne  as  informações  e  acessos  à  disciplina  e  os  seus

respectivos  períodos  semanais,  bem  como  aos  dispositivos  para  a  sua

administração  pelo  docente.  Esta  coluna  reúne,  principalmente,  os  conteúdos  e

recursos para a operacionalização da disciplina. A coluna situada à direita da tela

permite ativar/desativar a edição, mostra painéis da página e cursos, tópicos das

postagens realizadas, atividades e relatórios, mensagens, usuários online, Fóruns,

Pesquisas, etc.

A acessibilidade virtual foi, significantemente, expandida no momento em que

os  recursos  do  Moodle passaram  a  ser  funcionais  nos  dispositivos  móveis

(smartphones e tablets). Entre os dias 13 e 17/02/2017 houve paradas programadas

para atualização da versão do Moodle da UFSM, as quais promoveram mudanças
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mais significativas para o acesso através dos dispositivos móveis do que através do

desktop.

Figura 4 – Tela  do  Moodle com  a  página  inicial  da  disciplina  de  Logística
Internacional, curso de Relações Internacionais, semestre letivo 2017/1
em smartphone 5,5”

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Diferente do layout para desktop, o acesso do Moodle da UFSM através de

smartphone foi estruturado com apenas uma coluna. Esta coluna reúne as principais

informações e conteúdos da disciplina, iniciando pela sua titulação, seguindo pelos

seus períodos semanais e finalizando com os recursos para a sua administração

pelo usuário. Cada período semanal apresenta-se, inicialmente, minimizado, com a

indicação somente do seu título, entretanto, basta tocar a seta posicionada no lado

direito  de  cada  módulo  para  que  este  se  expanda  e  apresente  todos  os  seus

respectivos recursos e tarefas. No final desta única coluna estão posicionados os

demais recursos, como últimos avisos, as atividades recentes, a administração, os

seus cursos, as mensagens, etc. 
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Para  descrever  passo  a  passo  os  módulos  didáticos  desenvolvidos  e

operacionalizados (produto), utilizaremos o seguinte formato de apresentação: 

1) Descrição do respectivo módulo e seus componentes;

2) Exibição de um quadro relacionando o planejamento de cada módulo, os

recursos disponibilizados, as atividades e os resultados de aprendizagem

esperados;

3) Exibição da respectiva tela acessada através de smartphone, referente ao

módulo em análise.

É Importante salientar que, no início de cada módulo, foi  disponibilizado e

apresentado aos discentes o “planejamento do módulo” para o respectivo encontro

presencial.  Este  planejamento  contém  os  recursos  e  as  atividades  a  serem

realizadas pelos discentes, bem como explicita a sequência e o tempo em minutos

de cada momento pedagógico do encontro. Todos os planejamentos, relativos aos 5

ciclos ou módulos de nossa pesquisa, são integrantes do anexo “A” deste nosso

trabalho. 

Os quadros a seguir (de nos. 2,3,4,5 e 6) possuem como objetivo apresentar a

estruturação e a organização de cada aula, a qual representa cada um dos módulos

de  nossa  pesquisa.  Os  quadros  constituem-se  de  colunas  que  reúnem,

respectivamente,  informações  sobre  o  planejamento  proposto  para  o  módulo,  o

recurso educacional utilizado, a atividade ou sua resolução postada pelo discente no

Moodle e, por fim, o resultado de aprendizado esperado para o módulo.

Ciclo 1 - Módulo 6 – Incoterms – “International Commercial Terms”

Neste primeiro módulo  trabalhou-se o regramento das relações comerciais

entre os agentes operadores do comércio internacional (exportadores, importadores,

etc.), estabelecendo os direitos e obrigações de cada operador. Este regramento se

aplica sobre todas as operações comerciais internacionais e, de acordo com o termo

ou regra escolhida pelos operadores, para a respectiva operação comercial. Optou-

se neste módulo, por utilizar um recurso de mídia (vídeo  online) e um arquivo de

apresentação (aula 2017-4A), bem como atividades executadas pelos discentes em

sala de aula. 
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Data da implementação deste ciclo: 08/05/2017.

Quadro 2 – Planejamento,  Recursos,  Atividades  e  Resultado  de  Aprendizagem
Esperado do ciclo 1 – Módulo 6

Planejamento
Disponível no Moodle

Recurso no Moodle
Vídeo + Arquivo

Atividades
Postagem no

Moodle

Resultado de
Aprendizagem

Esperado
Recurso Educacional
Autora: 
Elizabeth Oyarce Lastra 

Vídeo online – 
Incoterms

Assistir recurso
(em pares)

Conhecimento teórico

Desafio Inicial 
Considerando-se uma venda 
(exportação) de produtos 
alimentícios (perecíveis) 
produzidos no Rio Grande do Sul 
e tendo como destino o norte da 
Europa (UK), sabendo-se que o 
exportador não possui estrutura 
de logística de entrega até o 
armazém do importador:

1) Sugira qual o melhor termo 
(Incoterms) a ser pactuado para 
as partes para esta 
comercialização.

2) Justifique a sua escolha, 
descrevendo as obrigações e 
responsabilidades de cada parte.

Tarefa – resolução em 
pares discentes do desafio 
inicial (online)

Resolução de um problema -
prática

Diálogo sobre a resolução 
discente + apresentação de 
conteúdo docente

Arquivo – PPT do docente
Aula 2017-4A

Reflexão discente sobre o 
conteúdo.

Desafio mais amplo 
Considere uma nova venda 
(exportação) de produtos 
alimentícios (perecíveis) 
produzidos no Rio Grande do Sul 
e tendo como destino o norte da 
Europa (UK), sabendo-se que o 
exportador não possui estrutura 
de logística de entrega até o 
armazém do importador:

1) Identifique as características do
processo logístico (modal, origem,
destino e etc.), sugerindo qual o 
melhor termo (Incoterms) a ser 
pactuado pelas partes para esta 
comercialização.

2) Justifique a sua escolha, 
descrevendo as obrigações e 
responsabilidades de cada parte.

Tarefa – resolução em 
pares discentes do desafio 
mais amplo (online)

Retrospecção e avaliação 
conscientizadora do 
realizado

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Apresenta-se no capítulo 5, reservado ao Relatório de Pesquisa, a análise

dos dados coletados e observados,  bem como a  reflexão e discussão sobre  os

resultados obtidos em cada ciclo de nossa pesquisa. Desta forma, cada módulo terá

o seu respectivo relato em relação ao planejamento apresentado, os seus recursos e

as tarefas propostas e os resultados obtidos.

Figura 5 – Tela  do  Moodle com o  1o ciclo  -  Módulo  6  -  disciplina  de  Logística
Internacional, RI, semestre letivo 2017/1 em smartphone 5,5”

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Ciclo 2 - Módulo 7 – Modalidades de pagamento no Comércio Internacional

Este módulo trabalhou as principais formas de pagamento para as transações

comerciais  internacionais,  bem como as garantias e os riscos inerentes de cada

modalidade apresentada. Disponibilizaram-se neste módulo, um arquivo no formato

de texto e um arquivo de apresentação (aula 2017-4B), bem como duas atividades

executadas pelos  discentes  em sala  de  aula.  As  atividades  em pares discentes

constituíam-se  de  situações-problemas,  com  base  na  análise  comparativa  das

formas de pagamento apresentadas.
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Data de implementação deste ciclo: 15/05/2017.

Quadro 3 – Planejamento,  Recursos,  Atividades  e  Resultado  de  Aprendizagem
Esperado do ciclo 2 – Módulo 7

Planejamento
Disponível no Moodle

Recurso no Moodle
Arquivo

Atividades
Postagem no Moodle

Resultado de
Aprendizagem

Esperado

Recurso Educacional
Autor: Sebrae

Texto, análise e descrição 
comparativa dos elementos 
do conteúdo apresentado: 
Modalidades de pagamento 
no Comércio Exterior. 

Leitura de texto
(em pares)

Conhecimento teórico

Desafio inicial
Leia o texto disponibilizado 
neste módulo 7 sobre o tema
"Modalidades de pagamento 
no comércio exterior" e em 
pares discentes, descreva 2 
vantagens e 2 desvantagens 
para o exportador e para o 
importador em cada 
modalidade de pagamento 
apresentada (4 modalidades)
através do texto. 

Tarefa – resolução em pares
discentes  do  desafio  inicial
(online)

Resolução de um problema – 
prática e apreensão do 
conteúdo

Diálogo sobre a resolução 
discente + apresentação de 
conteúdo docente

Arquivo – PPT do autor
Aula 2017-4B

Reflexão discente sobre o 
conteúdo

Desafio mais amplo
Como desafio mais amplo, 
em pares, formular duas 
questões sobre uma 
modalidade de pagamento a 
ser escolhida livremente. 

Tarefa – resolução em pares
discentes  do  desafio  mais
amplo (online)

Retrospecção e avaliação 
conscientizadora do realizado

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Da mesma forma que apresentado no módulo anterior, buscaram-se recursos

educacionais abertos, sejam eles produzidos e disponibilizados por instituições de

fomento ao comércio exterior ou pelo próprio autor/pesquisador.

Conforme o formato proposto para a apresentação dos módulos, a Figura 6

nos permite visualizar o segundo ciclo desta pesquisa.
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Figura 6 – Tela  do  Moodle com o  2o ciclo  -  Módulo  7  -  disciplina  de  Logística
Internacional, RI, semestre letivo 2017/1 em smartphone 5,5”

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Ciclo 3 - Módulo 8 – Transporte internacional e seus modais 

Além de  trabalhar neste módulo os modais de transporte para o comércio

internacional e as suas vantagens comparativas,  apresenta-se a correlação deste

com os conteúdos estudados e aplicados nos módulos anteriores (6 e 7). Da mesma

forma, através da prática,  gerou-se um documento que foi incorporado ao projeto

final dos discentes em pares. Foram disponibilizados neste módulo, os seguintes

recursos educacionais:

- Texto em PDF - Cargas aéreas no Brasil - Fonte: autor.
- Texto em PDF - Guia básico de transporte marítimo – Fonte: 
www.portogente.com.br.
- Texto em PDF - Transporte ferroviário – Fonte: Ministério dos Transportes - Brasil.
- Texto em PDF - Vantagens e desvantagens de cada modal de transporte Fonte: 
www.logisticaparatodos-com-webnode.com.br.

Também se disponibilizaram e apresentaram-se o planejamento do módulo,

um arquivo de apresentação (aula 2017-4C) e duas atividades a serem executadas

http://www.logisticaparatodos-com-webnode.com.br/
http://www.portogente.com.br/
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pelos discentes em sala de aula. As atividades em pares discentes consistiam de

situações-problemas, com base na análise comparativa dos modais de transporte

apresentados através do texto intitulado: Vantagens e Desvantagens de cada modal

de  transporte.  Os  demais  recursos  educacionais  disponibilizados  neste  módulo

contemplam  as  bases  dos  modais  de  transporte  mais  utilizados  no  comércio

internacional e entre fronteiras. 

Neste módulo  foi adicionada uma atividade extraclasse que se  constituiu na

elaboração de uma fatura comercial pelos discentes em pares, a qual foi no Moodle

até a véspera do próximo encontro realizado. Para esta proposta,  disponibilizou-se

previamente aos discentes na estrutura do módulo seguinte (9.1),  um modelo de

fatura  comercial  com  as  principais  informações  necessárias  e  exigíveis  para  a

correta construção deste documento. 

O intuito desta atividade extraclasse foi a produção colaborativa discente de

um  documento,  a  partir  de  uma  situação-problema.  A  produção  de  uma  fatura

comercial  reúne  conteúdos  estudados  e  elementos  produzidos  nos  módulos

anteriores, sobre os quais fizemos neste módulo, uma análise e reflexão sobre a sua

coerência e possíveis discrepâncias em relação aos recortes temáticos até então

estudados. 

Disponibilizou-se no final  deste  módulo  8,  como leitura  complementar,  um

artigo  acadêmico  em  formato  de  arquivo  sobre  a  concepção  da  logística  no

transporte  marítimo  e  os  terminais  ou  portos  centralizadores  e  distribuidores  de

cargas.  A  fatura  comercial  iniciada  neste  módulo  como  tarefa  extraclasse  e

concluída em definitivo no módulo seguinte, postada pelos pares no Moodle, será a

base para o estudo e a construção dos demais documentos para os respectivos

projetos discentes. 

Data de implementação deste ciclo: 22/05/2017.
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Quadro 4 – Planejamento,  Recursos,  Atividades  e  Resultado  de  Aprendizagem
Esperado do ciclo 3 – Módulo 8

Planejamento
Disponível no Moodle

Recurso no Moodle
Arquivo

Atividades
Postagem no Moodle

Resultado de
Aprendizagem

Esperado

Recursos Educacionais
Autores: docente, 
Portogente, Ministério dos 
Transportes e Logística para 
todos.

Textos, análise e descrição 
comparativa dos elementos 
dos conteúdos apresentados:
Transporte Internacional e 
seus modais

Leitura de texto
(em pares)

Conhecimento teórico

Desafio inicial
Em pares discentes, 
escolham dois modais 
distintos de transporte e os 
relacionem com os Incoterms
que mais se adequem aos 
respectivos modais, 
justificando.

Tarefa – resolução em pares 
discentes do desafio inicial 
(online)

Resolução de um problema – 
prática e apreensão do 
conteúdo

Diálogo sobre a resolução 
discente + apresentação de 
conteúdo docente

Arquivo – PPT do autor
Aula 2017-4C

Reflexão discente sobre o 
conteúdo

Desafio mais amplo
Com base nos textos 
apresentados sobre as 
formas de pagamentos 
(módulo 7) e transporte 
internacional e seus modais 
(deste núcleo 8), em pares 
discentes, estruture um 
trânsito de uma mercadoria 
em um modal de transporte 
internacional a ser escolhido 
livremente, descrevendo as 
suas etapas ou fases, 
mencionando a melhor forma
de pagamento para o trânsito
proposto.

Tarefa – resolução em pares 
discentes do desafio mais 
amplo (online)

Retrospecção e avaliação 
conscientizadora do realizado

Atividade extraclasse
Em pares, elaborar uma 
fatura comercial (commercial 
invoice) com os dados 
necessários e mais 
importantes, considerando os
recortes temáticos estudados
nos módulos anteriores (6 - 
Incoterms, 7 - formas de 
pagamento) e deste módulo 
8 - modais de transporte.

Tarefa – resolução em pares 
discentes da tarefa 
extraclasse (online)

Resolução de um problema – 
prática e apreensão do 
conteúdo

Leitura complementar 
Autores: Hyung-Sik Nam e 
Dong-Wook Song. 12Th 

WCTR, July 11-15,2010

Artigo científico - PDF Conteúdo complementa

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Conforme o formato proposto para a apresentação dos módulos, a Figura 7

nos permite visualizar o terceiro ciclo de nossa pesquisa.

Figura 7 – Tela  do  Moodle com o  3o ciclo  -  Módulo  8  -  disciplina  de  Logística
Internacional, RI, semestre letivo 2017/1 em smartphone 5,5”

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Ciclo 4 - Módulo 9.1 – Documentos comerciais 

A fatura comercial, inicialmente, elaborada pelos discentes e resultante da

tarefa extraclasse do módulo anterior, permitiu-nos iniciar o trabalho planejado para

este módulo. Além disso,  este documento  nos consentiu também correlacionar e

promover o diálogo com os discentes sobre os conteúdos estudados e praticados

nos três módulos anteriores. No final deste encontro, gerou-se uma fatura comercial

construída em pares, mais completa e definitiva, a qual faz parte do trabalho final

dos discentes. 

Além da apresentação do planejamento,  disponibilizaram-se neste módulo

um arquivo em forma de texto em PDF como modelo para a construção de uma
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fatura  e  outro  de  apresentação  (aula  2017  –  4D),  bem  como  duas  atividades

executadas pelos discentes em sala de aula.

Data de implementação deste ciclo: 29/05/2017.

Quadro 5 – Planejamento,  Recursos,  Atividades  e  Resultado  de  Aprendizagem
Esperado do ciclo 4 – módulo 9.1

Planejamento
Disponível no

Moodle

Recurso no Moodle
Arquivo

Atividades
Postagem no Moodle

Resultado de
Aprendizagem

Esperado

Recurso Educacional
Autor: docente

Tarefa extraclasse do 
módulo anterior (8)
+ Modelo de fatura 
comercial – REA

Leitura e análise 
(em pares)

Conhecimento teórico

Desafio inicial 
Com base nos documentos 
produzidos (fatura 
comercial) pelos pares 
discentes para a tarefa 
extraclasse do núcleo 
anterior (8), relacionar os 
pontos corretos e as 
discrepâncias observadas 
nos seus respectivos 
documentos produzidos, 
levando em consideração os
conceitos, as análises e o 
diálogo-problematizador até 
então desenvolvido.  

Tarefa – resolução em pares
discentes do desafio inicial 
(online)

Resolução de um problema –
prática e apreensão do 
conteúdo

Diálogo sobre a resolução 
discente + apresentação de 
conteúdo produzido pelo 
docente - REA

Arquivos: Tutorial docente 
para construção de 
documentos - REA + Aula 
2017-4D

Reflexão discente sobre o 
conteúdo.

Desafio mais amplo 
Como desafio mais 
abrangente, em pares 
discentes, analisar e 
atualizar os documentos 
(fatura comercial) 
produzidos anteriormente 
através da atividade 
extraclasse do núcleo 8, 
considerando a análise e as 
discrepâncias observadas 
através do desafio inicial 
deste módulo.
Estes documentos 
finalizados e postados pelos 
pares no Moodle, farão 
parte da base de dados e 
dos registros referentes aos 
projetos para a avaliação 
final. 

Tarefa – resolução em pares
discentes do desafio mais 
amplo (online)

Retrospecção e avaliação 
conscientizadora do 
realizado.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Conforme o formato proposto para a apresentação dos módulos, a Figura 8

permite a visualização do quarto módulo – Módulo 9.1 – Documentos comerciais.

Figura 8 – Tela do  Moodle com o 4o ciclo -  Módulo 9.1 -  disciplina de Logística
Internacional, RI, semestre letivo 2017/1 em smartphone 5,5”

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Ciclo 5 - Módulo 9.2 – Documentos operacionais 

Ao finalizar este trabalho de pesquisa, foram trabalhados neste módulo, os

principais modelos e formatos de conhecimentos de embarque para o transporte

internacional, bem como a formulação e a construção de um packing list ou lista de

embalagens. Assim como no módulo anterior, foram utilizadas as correlações e os

conteúdos estudados anteriormente, gerando após a análise e o diálogo discente,

documentos finais que integram o trabalho final da disciplina.

Após apresentar o planejamento do encontro, disponibilizam-se neste módulo

os seguintes recursos educacionais:
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- Texto em PDF – Modelo de packing list ou lista de embalagens - Fonte: o autor.

- Texto em PDF – Modelo conhecimento de embarque marítimo - Fonte: Ecu Line.

- Texto em PDF – Modelo de conhecimento aéreo – Fonte: Correios – Brasil.

- Texto em PDF – Modelo de conhecimento rodoviário – Fonte: autor.

- Formulário aberto – Draft de conhecimento de embarque marítimo com tutorial para

o respectivo preenchimento de cada campo de informações. Fonte: o autor.

Além do planejamento e dos recursos acima relacionados, disponibilizou-se

neste módulo, o mesmo arquivo apresentado no encontro anterior (aula 2017-4D).

Este arquivo reúne todo o conteúdo relativo aos documentos estudados nestes dois

últimos  módulos  da  pesquisa.  Propôs-se  ainda  duas  atividades,  as  quais  foram

executadas pelos discentes em sala de aula.

As  atividades  deste  módulo  são  constituídas  de  situações-problemas,

baseadas em análises discentes dos conteúdos estudados nos módulos anteriores,

nos  modelos  de  conhecimentos  de  embarque  e  no  tutorial  apresentado  pelo

docente.  A  construção  dos  saberes  discentes,  nestes  5  ciclos  ou  conjunto  de

módulos de pesquisa-ação, está alicerçada na prática e no diálogo-problematizador. 

Desta  forma,  procurou-se  construir,  através  de  conteúdos  correlatos  e

sequencialmente  interdependentes,  objetos  alcançados,  a  partir  de  níveis  de

criticidade analítica e, a partir desses elaborar novos conhecimentos discentes.

Data de implementação deste ciclo: 29/05/2017.
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Quadro 6 – Planejamento,  Recursos,  Atividades  e  Resultado  de  Aprendizagem
Esperado do ciclo 5 – módulo 9.2

Planejamento
Disponível no Moodle

Recurso no Moodle
Arquivo

Atividades
Postagem no Moodle

Resultado de
Aprendizagem

Esperad

Recursos Educacionais
Autor: Ecu Line, Correios e o 
docente 

Modelos de 
conhecimentos de 
embarque – texto e 
imagem - REA

Leitura e análise 
(em pares)

Conhecimento teórico

Desafio inicial 
Em pares 
discentes, utilizando o arquivo
"Draft do BL" disponibilizado 
no módulo, desenvolva um 
draft inicial de conhecimento 
de embarque para o seu 
projeto de logística, tomando 
como base os modelos de 
conhecimentos 
disponibilizados e observando
as informações inseridas na 
fatura comercial, bem como 
os demais dados estudados e
necessários. 

Tarefa – resolução em 
pares discentes do desafio 
inicial (online)

Resolução de um problema – 
prática e apreensão do 
conteúdo

Diálogo sobre a resolução 
discente + apresentação de 
conteúdo produzido pelo 
docente 

Arquivos: Tutorial docente 
para construção de 
documentos - REA + Aula 
2017-4D

Reflexão discente sobre o 
conteúdo.

Desafio mais amplo
Como desafio mais amplo, 
em pares discentes, 
baseando-se no draft inicial 
construído no desafio inicial e
no diálogo-problematizador 
docente-discentes 
desenvolvido neste núcleo, 
refaça o draft do seu 
conhecimento de embarque, 
eliminando todas as 
discrepâncias observadas e 
estudadas. 

Tarefa – resolução em 
pares discentes do desafio 
mais amplo (online)

Retrospecção e avaliação 
conscientizadora do realizado

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Figura 9 – Tela  do  Moodle com  5o ciclo  -  Módulo  9.2  -  disciplina  de  Logística
Internacional, RI, semestre letivo 2017/1 em smartphone 5,5”

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Buscou-se a inovação com este trabalho, problematizando-se dialogicamente

recursos com atividades educacionais,  na disciplina de Logística Internacional  no

curso  de  Relações  Internacionais  da  UFSM.  Com  os  módulos  desenvolvidos  e

operacionalizados através do  Moodle,  apresentados como nosso produto final  de

pesquisa, procurou-se promover:

 o diálogo-problematizador com os discentes, com a análise e o diálogo sobre as

resoluções produzidas por eles; 

 a inserção de Recursos Educacionais Abertos (REA), os quais devem seguir os

elementos básicos necessários e definidos pela OECD (2008);

 e, a reflexão crítica discente sobre o seu aprendizado e a sua interação com os

demais discentes do grupo.
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5 RELATÓRIO DE PESQUISA

Neste  capítulo  apresentam-se  a  análise  dos  dados e  as  práticas

operacionalizadas em nossa pesquisa-ação e,  realiza-se uma reflexão crítica, em

especial,  no  âmbito  da prática.  Foram utilizados como base para  esta  análise  e

reflexão, os planejamentos e os relatos dos módulos 8, 9.1 e 9.2, respectivamente o

3o, 4o e 5o ciclo do total de 5 (cinco) ciclos espiralados, desenvolvidos e otimizados,

os quais permitem um entendimento da proposta realizada em nosso trabalho.

Inicia-se com o subcapítulo  5.1 apresentando o planejamento dos 3 (três)

ciclos  bases  para  este  relatório,  através  de  um  relato  e,  em  seguida,

respectivamente,  uma  avaliação  da  prática  vivida.  Através  do  subcapítulo  5.2

encerramos este capítulo, com a discussão sobre os resultados obtidos. 

5.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBSERVADOS

1o ciclo - Módulo 6 – suprimido somente desta análise e apresentação de dados. 

2o ciclo - Módulo 7 – suprimido somente desta análise e apresentação de dados.

A  escolha do  3o,  4o e  5o ciclo  desta  pesquisa-ação,  para  apresentação  e

análise  dos  dados  observados,  deve-se a  maior  consistência  das  informações,

observações e reflexões desenvolvidas durante a implementação desta pesquisa.

Relato do 3  o   ciclo de pesquisa-ação – encontro do dia 22/05/2017 – Módulo 8  

08h 55min – Os discentes conectaram-se à rede  wi-fi do curso ou ao serviço de

internet  de  sua  operadora  sem  a  necessidade  de  instrução  ou  solicitação  do

docente, utilizando os seus dispositivos móveis, necessitando somente ressaltar que

os trabalhos seriam como nos encontros anteriores. O planejamento foi apresentado

aos discentes e iniciou-se com a leitura de três recursos educacionais no formato de

texto  em PDF sobre  o  tema:  transporte  internacional  e  seus  modais.  Os  textos

possuem como recortes  temáticos:  o  transporte de carga aérea,  o  transporte  de

carga  marítima  e  o  transporte  ferroviário,  respectivamente.  Como  no  encontro

anterior, optou-se por um acréscimo de 10 min no tempo deste momento de leitura,
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passando  para  30  min,  em  virtude  da  necessidade  do  discente  abranger  um

conteúdo maior de recursos.

Tempo efetivo do acesso aos recursos: 35 min.

09h  30min  –  Após  a  leitura  dos  três  recursos  iniciais  pelos  pares  discentes,

apresentou-se um novo recurso no formato em PDF, na forma de tabela comparativa

entre  os  modais  de  transporte,  com suas  vantagens  e  desvantagens.  O  tempo

determinado  para  a  leitura  deste  recurso  foi  de  10  min.  Imediatamente,  após

transcorrer a leitura do recurso comparativo pelos discentes, foi proposto um desafio

inicial,  disponibilizado através do  Moodle e com o tempo de duração de 40 min.

Justifica-se, também, o acréscimo em 10 min para a resolução do desafio inicial,

com a  necessidade  do  discente  de  um maior  diálogo  com o  seu  par  sobre  as

características dos modais de transporte e a respectiva análise das vantagens e

desvantagens  apresentadas  neste  recurso.  Diferentemente  do  módulo  anterior,

retornamos aos trabalhos do encontro, exclusivamente, através do AVEA, tendo as

resoluções do DI (desafio inicial) postadas em pares no Moodle e no decorrer da sua

implementação em sala de aula. A promoção do diálogo-problematizador sobre os

recursos apresentados, deu-se imediatamente após a resolução do DI, utilizando-se

o recurso da tabela comparativa como referência e para análise das vantagens e

desvantagens entre os modais. Foi exposto, concomitantemente ao diálogo, casos

correlatos ao modal em estudo, aplicando-se as questões da pauta dialógica desde

o início dos trabalhos do encontro, entretanto, a investigação teve maior fluxo de

arguições durante o desafio inicial.

Tempo efetivo para o desenvolvimento do desafio inicial: 45 min

10h 15min – 10h 40min – Intervalo

10h  40min  –  O  diálogo-problematizador,  mediado  pelo  docente,  iniciou  após  o

intervalo e a postagem da resolução do DI no Moodle pelos discentes. O período de

intervalo  permitiu  ao  docente  verificar  e  analisar  as  resoluções  postadas  do  DI,

observando e definindo os principais pontos a serem abordados durante a promoção

do diálogo-problematizador discente. 

Tempo efetivo do diálogo-problematizador: 35 min
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11h  15min  –  Após  o  diálogo-problematizador  sobre  o  tema  proposto  para  este

módulo, o docente apresentou considerações sobre a inter-relação entre todos os

módulos  educacionais  até  então  apresentados  da  disciplina  (do  módulo  1A  ao

presente módulo 8).

Em seguida,  foi  proposto  um desafio  mais  amplo  aos discentes  em pares,  com

resolução e a sua respectiva postagem durante o encontro.

Tempo efetivo para a resolução do DA: 35 min

Encerramento do encontro: 11h 50min

Avaliação  do  3  o    ciclo  de  nossa  pesquisa-ação  -  encontro  do  dia  22/05/2017  –  

Módulo     8  

1)  Iniciamos  o  encontro  mencionando  o  seu  planejamento  e  informando  que  o

formato deste ciclo será idêntico aos ciclos anteriores, bem como partiu-se da leitura

dos  recursos  disponibilizados  através  do  Moodle.  Mesmo  mencionando-se  o

planejamento  e  o  formato  do  módulo,  faltou  descrever  melhor aos  discentes  os

momentos do encontro, pois, é importante a boa compreensão da forma de estudo

pela prática, através dos desafios e a promoção do diálogo-problematizador.

2) Apesar dos recursos educacionais terem sido, neste módulo, disponibilizados e

solicitados  como  leitura  prévia  através  do  Moodle,  percebeu-se  que  poucos

discentes  a  realizaram.  Isto  foi  percebido  após  algumas  questões  postas  pelo

docente, sem as devidas participações discentes. Alguns discentes confirmaram não

terem lido os recursos, mesmo com o possível acesso através de seus smartphones

ou  desktops, entretanto, reafirmaram a necessidade de  download prévio  devido à

baixa velocidade da rede do curso ou da sua operadora. Desta forma, é importante

reafirmar aos discentes a disponibilidade e a respectiva leitura prévia do recurso do

próximo módulo,  bem como da realização da tarefa  extraclasse,  os  quais  serão

utilizados como base para o próximo encontro – 4o ciclo – módulo 9.1.

3) Observou-se que, até então, todos os recursos educacionais disponibilizados são

reproduções  por  inteiro  ou  recortes  de  produtos  preexistentes,  informando-se  a

fonte. Procurar-se-á nos próximos dois módulos (9.1 e 9.2), acrescentar Recursos
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Educacionais Abertos (REA) de autoria do docente, os quais deverão cumprir os

requisitos  mínimos  de  serem  oferecidos  livre  e  gratuitamente,  de  forma  aberta,

podendo os discentes, professores e pesquisadores, utilizar e reutilizar no ensino-

aprendizagem e para a pesquisa.

4) Alguns “casos práticos ou exemplos relacionados” ao recorte temático do módulo,

foram apresentados pelo docente durante a promoção do diálogo-problematizador.

Tomou-se como referência para o diálogo, a tabela comparativa de vantagens e

desvantagens de cada modal e, esta tabela, em conjunto com os “casos práticos ou

exemplos  relacionados”  permitiu  a  realização  da  prática  de  ensino-investigação

(PAE)  e  a  obtenção  da  sinalização  do  aprendizado  discente.  A  obtenção  do

aprendizado pelos discentes foi observada, a partir da análise das resoluções do DI

e do DA, aplicados neste ciclo de pesquisa.

5) Para o próximo módulo 9.1 reduziremos o tempo planejado para a leitura dos

recursos educacionais de 30 para 15 min, pois o intuito é realizar uma verificação

prévia da tarefa extraclasse proposta, executada pelos discentes através do Moodle.

Iniciamos o diálogo-problematizador deste módulo 8, imediatamente após o tempo

de  leitura  ou  verificação  e,  concomitantemente,  iniciou-se  a  apresentação  do

conteúdo do módulo.

6) Optou-se neste módulo por receber as resoluções do DI e do DA por escrito, pois

observou-se a preferência da maioria dos discentes por desenvolver um rascunho

da resolução, com a posterior postagem de um arquivo da tarefa no Moodle. Leva-

nos a pensar em utilizar tarefas de múltipla escolha em casos específicos e que

exijam uma resolução mais complexa.

7)  Como  nos  módulos  anteriores,  observaram-se  relatos  dos  discentes  das

dificuldades de acesso,  download de recursos e a realização das tarefas  online.

Salienta-se que a prioridade é a conexão dos dispositivos móveis à internet através

das operadoras,  não se referindo às  dificuldades de acesso através da rede do

curso.
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Relato do 4  o   ciclo de pesquisa-ação – encontro do dia 29/05/2017 – Módulo 9.1  

8h 35min  – O planejamento do encontro foi apresentado por completo e iniciou-se

com a verificação da resolução da tarefa extraclasse solicitada no módulo anterior,

bem como as possíveis dúvidas discentes relativas aos recortes temáticos propostos

até então. A tarefa constituiu-se na construção de uma fatura comercial, tendo como

base o produto escolhido pelos pares discentes para o seu respectivo projeto final

de  avaliação.  Foi  desenvolvido  e  disponibilizado  um modelo  de  fatura  comercial

como referência para os discentes. A construção da fatura comercial exige a reunião

e revisão dos recortes temáticos dos módulos anteriores, respectivamente 6, 7 e 8

(Incoterms, formas de pagamentos e transporte internacional e seus modais). Além

da inserção de informações sobre os agentes comerciais,  do produto e as suas

características,  é  de  extrema importância  a  correta  correlação  entre  os  recortes

temáticos,  cujos  conteúdos  se  relacionam  diretamente.  No  planejamento  deste

módulo, optou-se por um rápido período inicial de verificação ou leitura das tarefas

postadas  previamente  no Moodle pelos  discentes,  tendo-se  planejado  para  este

momento, o tempo de 15 min. 

Tempo efetivo do acesso e verificação da tarefa extraclasse: 18 min

8h 53min – Após a leitura ou a verificação das resoluções/faturas comerciais iniciais,

produzidas  e  postadas  pelos  pares  discentes,  foi  apresentado  um  recurso

educacional aberto (REA) em LibreOffice Writer na forma de tutorial para a produção

de uma fatura comercial. O tempo determinado para a leitura e análise do tutorial foi

de 15 min. Imediatamente, após a leitura do tutorial pelos discentes e uma rápida

análise  pelo  docente  foi  proposto  um  desafio  inicial  disponibilizado  através  do

Moodle, com o tempo de duração de 30 min. Cabe observar que a tarefa extraclasse

e o desafio inicial tiveram as suas funções mescladas, ao ponto do DI tornar-se uma

análise  da  fatura  produzida  na  tarefa  extraclasse  referenciada  pelo  tutorial

disponibilizado durante o encontro. A formulação da tarefa extraclasse teve como

objetivo  básico,  a  produção  prévia  de  uma  fatura  comercial  a  ser  utilizada  nas

atividades deste módulo 9.1 (documentos comerciais). A produção desta fatura em

aula,  demandaria,  provavelmente,  todo  o  tempo  do  encontro,  optando-se,  desta

forma, por “mesclar” a tarefa extraclasse com o DI deste módulo.

Tempo efetivo para o desenvolvimento do desafio inicial: 65 min
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9h 58min – 10h 35min – Intervalo

10h  35min -  A  promoção  do  diálogo-problematizador  coordenado  pelo  docente

iniciou após o intervalo. Justifica-se esta iniciativa tendo em vista que, mais de 75%

das  resoluções  das tarefas  extraclasses  foram postadas  no final  do  dia  anterior

(domingo) e 15% foram postadas nas primeiras horas da manhã do encontro. Desta

forma, o intervalo possibilitou a análise docente das resoluções da tarefa extraclasse

e do DI, como acima mencionados. Os principais tópicos que geraram diálogo foram:

a)  componentes  básicos  do  documento  fatura;  b)  formato  mais  comum  de

apresentação do documento; c) dados oriundos dos módulos anteriores; d) inter-

relação das informações necessárias no documento; e) trâmite do documento.

Tempo efetivo para o diálogo problematizador docente: 35 min

10h 45min – Após o diálogo-problematizador sobre o recorte temático deste módulo

(documentos comerciais) e o tutorial disponibilizado, foi proposto aos discentes um

desafio mais amplo. O desafio foi resolvido em sala de aula e, em pares discentes,

com o tempo de duração de 30 min.

Tempo efetivo para o desenvolvimento do desafio mais amplo: 40 min

Encerramento do encontro: 11h e 25min.

Avaliação  do  4  o    ciclo  de  nossa  pesquisa-ação  -  encontro  do  dia  29/05/2017  –  

Módulo 9.1

1)  O encontro  iniciou  com a  apresentação  do  planejamento  e  reafirmando-se  o

formato da aula, mantido a partir  dos ciclos anteriores. As alterações produzidas

para este ciclo concentraram-se na apresentação mais explícita do planejamento,

disponibilização prévia dos recursos educacionais e, principalmente, a inclusão de

uma tarefa extraclasse, a qual mesclou-se com o DI deste encontro. Em seguida,

procurou-se  verificar  as  dificuldades  e  dúvidas  para  a  resolução  da  atividade

extraclasse, mesmo que se tenha disponibilizado um recurso como modelo para a

produção de um documento.  Apesar  das dificuldades iniciais de conexão à rede

(operadoras  e  do  curso  em  segundo  plano),  o  acesso  e  a  navegação  foram,

minimamente suficientes, na maior parte do encontro.
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2) Percebeu-se, a partir das resoluções da tarefa extraclasse, do desafio inicial e das

respostas  discentes  quando  questionados  sobre  as  dificuldades  na produção  da

fatura comercial,  que será necessária uma retrospecção em relação aos recortes

temáticos anteriores, ligados à produção dos documentos exigidos. Alguns pontos

de convergência dos recortes temáticos estudados e suas correlações não ficaram

claros  ou  não  foram  devidamente  apropriados  pelos  discentes.  Algumas

características simples ou diferenças na aplicabilidade dos conceitos dos recortes

anteriores ainda geraram dúvidas e discrepância na produção da fatura proposta.

Desta forma, posteriormente ao encontro que será realizado no dia 05/06 (5o ciclo de

nossa pesquisa – documentos operacionais), dever-se-á promover um encontro, o

qual permita reafirmar as convergências e correlações entre os temas estudados.

Este movimento à frente deverá contemplar um diálogo-problematizador baseado

em “casos práticos” a serem apresentados durante o referido encontro.

3) A disponibilização do tutorial  para a produção das faturas, com o conceito de

Recurso  Educacional  Aberto  (REA),  foi registrada  de  forma  espontânea  pelos

discentes como sendo um ótimo recurso para o melhor entendimento do conteúdo e

a produção do documento solicitado.  A ideia deste recurso produzido utilizando-se

um  software livre (LibreOffice Writer), é para ser livremente utilizado, reproduzido,

reutilizado ou aperfeiçoado, não somente para situações de ensino (OCDE), mas

também em situações diversas e futuras. O recurso é constituído de um “draft” de

uma fatura, com as respectivas indicações ou instruções de preenchimento de cada

lacuna ou área de informação. O objetivo é oferecer ao discente um aprendizado

potencializado pela prática, gerando documentos que contenham o maior número de

informações,  com  qualidade  e  necessárias  ao  bom  exercício  da  atividade  de

comércio internacional, pois o comércio internacional não trabalha com a perspectiva

aberta.

4) A apresentação de “casos práticos ou exemplos relacionados” foi mantida durante

a promoção do diálogo problematizador desde módulo e também será aplicada nos

módulos seguintes. A utilização deste formato de trabalho potencializa a percepção

discente  da aplicabilidade do conteúdo (prática),  principalmente,  por  tratar-se  de

processos comerciais,  operacionais  e  da  respectiva  produção  de  documentos,  a

partir dos recortes temáticos correlatos.
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5) Para o próximo módulo 9.2 manteremos o tempo planejado de 20 min para a

leitura dos recursos educacionais disponibilizados. O formato de trabalho, com a

construção de um documento,  a  partir  de  um tutorial  (REA)  e de um  draft será

mantido com o intuito de reforçar a prática para a aprendizagem discente.

Relato do 5  o   ciclo de pesquisa-ação – encontro do dia 05/06/2017 – Módulo 9.2  

8h  25min –  Após  apresentação  completa  do  planejamento,  solicitou-se  a

leitura/análise  dos  recursos  educacionais  previamente  disponibilizados

(conhecimentos de embarque marítimo,  aéreo e rodoviário)  e,  junto a estes,  um

recurso  aberto  constituído  de  um  draft  (formulário)  para  preenchimento  de

conhecimento marítimo com tutorial. Na apresentação do draft – tutorial, explicou-se

aos  discentes  o  conceito  de  Recurso  Educacional  Aberto  (REA)  e  quais  as

possibilidades para o seu manuseio, utilização e distribuição. O tempo previsto para

este momento no planejamento é de 20 min.

Tempo efetivo do acesso aos recursos educacionais: 22 min

8h 47min – Imediatamente após o término da leitura ou análise  dos recursos, foi

proposto um desafio inicial que se constituiu da construção de um conhecimento de

embarque marítimo. A resolução deste desafio deve ser de acordo com o draft e o

tutorial  disponibilizado,  considerando-se  as  informações  constantes  na  fatura

comercial desenvolvida pelos pares no módulo anterior. A escolha pela proposta de

construção de um conhecimento de embarque marítimo e não aéreo ou rodoviário,

foi corroborada pelo percentual de projetos finais discentes (75 a 80%) que utilizam

o modal marítimo para análise. Por tratar-se de uma tarefa que exige a reunião de

informações provenientes da fatura e do conteúdo dos recortes anteriores, retornou-

se com o procedimento de entrega do DI por escrito antes do intervalo. Desta forma,

possibilitou ao docente analisar, previamente, as postagens e drafts realizados pelos

discentes,  antes  da  promoção  do  diálogo-problematizador.  Estas  postagens,

realizadas diretamente  no  Moodle ou encaminhadas por  escrito,  foram utilizadas

para  analisar  a  compreensão do discente  após a  resolução do DI  e  do  DA. As

resoluções  encaminhadas  em  papel  pelos  pares  discentes  foram  inicialmente

arquivadas  pelo  docente,  porém,  devolvidas  aos  discentes  posteriormente,  para

postagem no Moodle. O tempo previsto no planejamento era de 45 min.



68

Tempo efetivo para o desenvolvimento do desafio inicial: 50 min

9h 37min – 10h 05 min – Intervalo

10h 05min – Iniciou-se o diálogo-problematizador imediatamente após o intervalo e

considerando a análise docente realizada nas resoluções do DI, apresentados por

escrito pelos discentes. Buscou-se nas resoluções discentes a falta de informações

consideradas essenciais aos documentos e as discrepâncias apresentadas entre as

informações inseridas no documento em relação aos recortes temáticos anteriores.

A apresentação docente foi iniciada a partir do  draft, observando a sua forma de

preenchimento,  as  suas  funções  e  características  como  documento  operacional.

Intercalou-se  durante  a  apresentação,  “casos práticos”  ou  “exemplos  correlatos”,

para  uma  melhor  compreensão  discente  da  produção  e  aplicabilidade  do

documento.  Foram,  concomitantemente,  sintetizadas  no  quadro,  as  correlações

entre os recortes temáticos dos módulos anteriores, cujos recortes temáticos são:

Incoterms, forma ou modalidades de pagamento e transporte internacional e seus

modais.

Tempo efetivo para o diálogo problematizador docente: 50 min

10h 55min – Imediatamente após o diálogo-problematizador foi proposto um desafio

mais amplo aos discentes, a ser resolvido também em pares discentes e com o

tempo planejado de duração de 45min. Foi permitido aos discentes a postagem do

DA no Moodle, realizado, por escrito e, em sala de aula, posteriormente ao encontro,

devido à dificuldade discente de digitar as suas resoluções através do smartphone. 

Tempo efetivo para o desenvolvimento do desafio mais amplo: 35 min

Encerramento do encontro: 11h e 30 min.

Avaliação  do  5  o    ciclo  de  nossa  pesquisa-ação  -  encontro  do  dia  05/06/2017  –  

Módulo 9.2

1)  O  planejamento  foi  apresentado  e  implementado  conforme  a  propositura  da

pesquisa-ação  para  o  nosso  estudo,  ou  seja,  informaram  e  salientaram-se  os
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momentos a serem trabalhados no encontro,  bem como o resultado proposto (a

produção de um documento operacional). 

2) O planejamento deste módulo diferenciou-se do anterior pela forma de se propor

o DI, ou seja, sem a sua ligação com uma tarefa extraclasse, requerida previamente.

Entretanto, com a resolução em sala de aula e a entrega, por escrito, ao docente até

o início do intervalo. Isto permitiu a percepção das dificuldades encontradas pelos

discentes na resolução do DI apresentado. A importância deu-se pela percepção da

compreensão da temática pelo discente, bem como os pontos importantes para o

diálogo-problematizador.

3) Como ocorreu no módulo anterior (9.1), os discentes mencionaram a relevância e

o auxílio oferecido pelo draft do documento, em conjunto com o tutorial, permitindo

uma  melhor  compreensão  das  exigências  e  características  do  documento

operacional  denominado  conhecimento  de  embarque.  Como  nos  módulos

anteriores, procurou-se a prática e a experiência discente para a produção dos seus

documentos, conforme o seu projeto em desenvolvimento e a sua experimentação.

A produção destes documentos são situações desafiadoras mediadas pelo docente.

4)  Manteve-se  neste  módulo  a  apresentação  de  “casos  práticos”  ou  “exemplos

correlatos”  durante  a  promoção  do  diálogo  problematizador,  potencializando-se,

desta  forma,  a  percepção  discente  da  aplicabilidade  do  conteúdo  (prática)  e  do

resultado  proposto  (documento).  Estes  estudos  de  casos,  de  forma  dialógico-

problematizadora com os discentes, possuem relação direta com a concepção de

nossa pesquisa por estarem ligados à prática e ao tripé educador-educando-objeto

do conhecimento.

5)  Observa-se  a  necessidade  e  a  relevância  do  planejamento  de  um  encontro

posterior  a  este  5o ciclo  desta  pesquisa-ação,  o  qual  permite  trabalhar  com os

discentes as convergências, divergências e correlações entre os temas estudados e

os  documentos  até  então  produzidos.  Este  movimento  de  retrospecção  e,

posteriormente,  à  frente  deverá  contemplar  um diálogo-problematizador  baseado

nos  documentos  produzidos,  no  produto  escolhido  pelos  pares  e  nos  “casos

práticos”  apresentados  durante  os  encontros.  Entende-se,  desta  forma,  que  a
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reflexão sobre aquilo que foi feito, sem a perspectiva de um redimensionamento das

ações  docentes  através  do  diálogo  e  da  realidade  discente  trabalhando

colaborativamente, inviabiliza a transformação da prática educacional e o processo

emancipatório.

5.2 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS

Revisamos e discutimos neste subcapítulo os dados obtidos nesta pesquisa,

procurando esclarecer as informações adquiridas a partir de nossa prática docente e

das referências teóricas que os embasaram. Diante disso, procuramos apresentar as

limitações  observadas  durante  a  implementação  deste  trabalho,  produzindo-se

assim,  ao  final,  recomendações  que  possam  promover  mudanças  na  prática

educacional  da  disciplina  de  Logística  Internacional  e  no  curso  de  Relações

Internacionais da UFSM.

As orientações da Unesco (2014) sobre m-learning mencionam as atividades

que antes eram, necessariamente, realizadas na escola e agora, podem tornar-se

tarefas extraclasse enfatizando-se os aspectos sociais da aprendizagem em sala de

aula.  “Em  geral,  aplicativos  de  aprendizagem  móvel  permitem  às  pessoas

escolherem entre lições que exigem apenas alguns minutos e lições que requerem

concentração  por  algumas  horas.  Essa  flexibilidade  permite  que  as  pessoas

estudem  durante  um  intervalo  longo,  ou  durante  uma  viagem  curta  de  ônibus”

(UNESCO, 2014, p. 16). Esta possibilidade de escolha e aplicabilidade dos recursos

educacionais em sala de aula ou fora dela,  permite um melhor planejamento do

tempo para as atividades em sala de aula.

Estas orientações estão longe de ser uma realidade aplicada no curso de RI.

Por outro lado, apesar dos dispositivos móveis proporcionarem benefícios especiais,

inclusive,  no ambiente educacional,  os trabalhos que visam a sua utilização não

substituem  o  processo  ou  investimento  educacional  existente,  mas  apenas  os

complementam visando uma educação de qualidade.

Considerando-se  os  dispositivos  móveis,  o  conceito  de  conectividade  no

âmbito da aprendizagem pressupõe a conexão através das operadoras de telefonia

móvel,  proporcionando  assim,  a  ubiquidade  desejada  e  a  democratização  do

conhecimento.  Entretanto,  as dificuldades técnicas enfrentadas e relatadas pelos

discentes, para acessar a internet através das operadoras e executar as atividades
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escolares onde os discentes estiverem, não são menores que àquelas dificuldades

enfrentadas pelos discentes que dependem da rede da escola.

Ao analisar o  layout do  Moodle da UFSM, quando acessado através de um

dispositivo móvel e, após a sua atualização realizada no início deste ano, percebeu-

se  uma  significativa  melhora  na  sua  estrutura  e  na  sua  visualização.  Mas,  é

importantíssimo  salientar  a  dificuldade  discente  de  trabalhar  online utilizando  o

smartphone,  principalmente, para digitar as suas resoluções ou para a leitura de

recursos  que  contenham  planilhas  com  dados  e  descrições.  Isto  deveu-se  à

limitação  da  tela  deste  dispositivo  móvel  e,  consequentemente,  do  seu  teclado

digital.  Em  virtude  disso,  mesmo  em  pequeno  número,  alguns  discentes

contrariaram as solicitações de se trabalhar em sala de aula com smartphones ou

tablets, utilizando, concomitantemente, notebooks como suporte nas suas atividades

de leitura e de resolução de tarefas.

Conclusivamente,  este  estudo  foi  impactado  pela  dificuldade  de  acesso

efetivo e constante a uma internet de qualidade e pelas dificuldades observadas na

utilização dos  smartphones de forma  online. Por consequência, nos foi limitada a

possibilidade de disponibilizar aos discentes, outros recursos no formato de vídeo,

acessar sistemas  online de emissão de documentos e, mesmo disponibilizar a um

arquivo com maior quantidade de informações gráficas. Ao analisar estas limitações

a  partir do  ponto  de  vista  do  movimento  do  software livre  (MSL),  as  restrições

observadas e anotadas, mesmo que relativas, comprometeram o cumprimento do

papel docente de disseminar o conhecimento para os discentes e torná-los, desta

forma, membros plenamente capacitados e atuantes em suas comunidades. 

Para que a capacitação discente seja plena e que o permita atuar de forma

eficiente,  é  necessário  ampliar-se  a  prática,  partindo-se  de  estudo  de  casos  e

projetos  discentes,  tendo-se  acesso  aos  sistemas  online de  informação  e  de

estruturas operacionais (órgãos públicos, sistemas portuários, etc.). 

Sabe-se  que  esta  capacitação  discente  é  constituída  de  etapas  ou  ciclos

escolares,  partindo-se  da  escolarização  primária,  seguindo-se  através  do  ensino

médio e, assim, chegando ao ensino superior. Cada etapa ou ciclo escolar depende

da qualidade alcançada no período antecessor e, considerando-se isso, o discente

necessita ter recebido uma escolarização de qualidade para que possa executar ou

resolver  os  desafios  propostos  nos nossos  módulos  educacionais.  Observou-se,

infelizmente,  que  uma  significativa  parcela  dos  discentes  da  disciplina  tiveram
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dificuldade  para  realizar  cálculos  matemáticos  básicos  como,  por  exemplo,

determinar  a  metragem  cúbica  de  elementos  e  dos  espaços  utilizados  para  o

transporte  de  produtos  analisados  na  disciplina,  nos  primeiros  encontros  da

disciplina no semestre.

Apesar de algumas destas limitações terem sido observadas desde o início do

semestre, no planejamento, o trabalho colaborativo é um dos fundamentos básicos.

Para  isto,  partiu-se  com  a  formação  de  pares  discentes  desde  os  primeiros

encontros da disciplina, com o objetivo de executar atividades escolares, mantendo-

os  em  pares  até  o  término  do  semestre.  Esta  iniciativa  teve  como  intuito,  a

construção da consciência colaborativa e que, pelo menos em sala de aula, deveria

promover  a  colaboração  em contraponto  à  formação  individualista  e  competitiva

recebida pelos discentes até então. Esta conduta individualista discente ficou clara,

a partir dos resultados obtidos através da pesquisa inicial de avaliação (COLLES -

expectativa) e da pesquisa final de avaliação (COLLES – experiência efetiva). Estas

pesquisas foram aplicadas através do Moodle, respectivamente, no início e no final

do  transcurso  da  disciplina  no  semestre  e,  as  suas  respectivas  análises

comparativas estão apresentadas nos apêndices A e B deste trabalho. Reforçou-se

com  esta  conduta  docente em promover  o  trabalho  colaborativo,  o  argumento

apresentado por Freire (1967) de que, o aprendizado, somente pode efetivar-se em

um contexto livre e crítico,  resultante das relações que se estabelecem entre os

discentes e, entre estes e o docente.

Observou-se nesta turma de discentes, uma menor resistência ao trabalho

colaborativo  em  pares,  em  relação  ao  comportamento  discente  nos  semestres

anteriores. Oferecemos como possível justificativa para esta constatação, a grande

quantidade de calouros do curso de Relações Internacionais matriculados em nossa

disciplina.  Esta  “maleabilidade”  do  discente  calouro,  apesar  de  uma  pequena

resistência inicial para o trabalho colaborativo, permitiu-nos uma boa organização

dos  encontros  e  a  condução  dos  discentes  retardatários  para  as  atividades  em

desenvolvimento  no  encontro.  A  organização  didático-metodológica,  em conjunto

com a  discussão  em pares  sobre  os  recursos  educacionais  apresentados  e  as

resoluções por eles construídas, proporcionaram o aprofundamento do diálogo em

questões essenciais para a prática e o aprendizado do conteúdo disciplinar.

A  organização  didático-pedagógica  requereu  um planejamento  antecipado,

com a análise dos momentos pedagógicos e preparando os recursos e as tarefas
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para a turma. A formatação da aula, planejada para que os discentes tivessem o

conhecimento prévio e explícito sobre as atividades de estudo do encontro, bem

como a  mudança  da prática  docente  com a intenção de melhoria  na  disciplina,

potencializou  a  participação  discente  e  o  diálogo-problematizador  mediado  pelo

docente.  Esta  conduta  docente está diretamente  relacionada  à  perspectiva  da

concepção Freireana (1967).

Ao planejar os  módulos  educacionais,  nos  preocupamos  em  promover  a

prática e a experimentação discente, com a produção de documentos conforme o

projeto  em pares  e,  em desenvolvimento  para  a  avaliação  final  da  disciplina.  A

produção destes documentos foram situações desafiadoras mediadas pelo docente,

contextualizados através de “casos práticos” ou “exemplos relacionados” os quais

são apresentados pelo docente durante o diálogo-problematizador e com validação

crítica discente. Com isto, concluiu-se que esta contextualização foi fundamental em

nosso contexto de pesquisa-ação educacional (PAE), em especial,  no escopo da

investigação-ação. 

Na  prática  docente,  procurou-se  estruturar  a  conduta  em  sala  de  aula

(docência) em concomitância à conduta em relação à pauta dialógica (investigação)

e, desta forma, obter respostas mais consistentes em relação aos nossos objetivos e

os  ciclos  espiralados  de  nossa  pesquisa-ação. Estes  ciclos,  embasados  nos

trabalhos  dos  autores  Carr  e  Kemmins  (1986),  constituíram-se  das  etapas  de

planejamento,  de  ação,  observação  e  de  reflexão,  onde  o  movimento  de

retrospecção, acoplado à prospecção, procurou viabilizar a transformação da prática

educacional e o processo emancipatório discente. 

Na etapa da reflexão coube ao docente refletir sobre os fatos e situações que

ocorreram,  provenientes  da  ação  e  observações  realizadas,  com  o  intuito  de

reestruturar  ou  reconstruir  a  fase  ou  ação  para  o  ciclo  seguinte.  Foram nestes

momentos de reflexão, em seu respectivo ciclo, que decidimos pela: (I) inserção de

recursos educacionais abertos, produzidos pelo docente, a partir de sua prática e

conhecimento sobre o estudo proposto; (II) iniciativa docente de verificar, durante o

intervalo do encontro, as resoluções do DI postadas pelos discentes no Moodle em

sala de aula, possibilitando assim, uma melhor avaliação dos pontos essenciais a

serem  utilizados  no  diálogo-problematizador  e  no  D+A;  e,  (II)  a  inserção  pelo

docente  de  “casos  práticos”  ou  “exemplos  relacionados”  aos  diálogos,
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contextualizando e  melhorando a  compreensão e  a  apreensão  discente  sobre  o

estudo proposto.
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6 CONCLUSÃO

Vivencia-se uma constante revolução nas tecnologias digitais de informação e

comunicação, a qual, a cada instante, impacta as relações e interações entre os

docentes,  discentes  e  os  recursos  educacionais.  Esta  percepção  da  evolução

tecnológica, vivenciada por todos e, em todos os ambientes nos leva a acreditar que

somente  com  a  tecnologia  digital  poderemos  proporcionar  uma  educação  de

qualidade.

Apesar desta evolução, foi possível observar a significativa necessidade de

melhorias nos equipamentos, nos  softwares, no acesso à rede de internet e nas

instalações físicas do curso de Relações Internacionais, as quais possam permitir

trabalhar-se  de  forma  online em  sala  de  aula.  Observou-se  também,  que  os

dispositivos móveis promovem uma constante revolução na conectividade no âmbito

escolar, pressupondo uma ubiquidade, apesar de todas as limitações observadas e

relatadas em nossa pesquisa.

Ao  desenvolver este trabalho  procurou-se  referenciá-lo,  a  partir  de  um

importante campo de estudo, teorias, ideias e pensadores, os quais são utilizados

como base para inúmeras e diversificadas pesquisas no âmbito educacional. Estas

referências teóricas nos permitiram compreender os principais conceitos ligados à

liberdade,  à  colaboração,  ao  compartilhamento  e  à  conscientização  crítica,

delineando este trabalho e as respectivas ações necessárias com a finalidade de

alcançar nossos objetivos.

Entretanto, ao buscar saber quais as potencialidades teóricas, práticas, de

inovação e democratização, relacionadas à gestão das tecnologias educacionais em

redes virtuais,  através de dispositivos móveis no curso de RI,  concluímos que a

utilização destes equipamentos por meio de uma plataforma de gestão de ensino,

não é  o  fator  determinante para  a melhoria  no aprendizado discente.  Estes são

apenas  tecnologias  complementares,  que  visam  auxiliar  na  promoção  de  uma

educação de qualidade. 

Por mais que  vivenciamos uma revolução tecnológica, a evolução terá que

ser pedagógica, mesmo que esta seja suportada pelos meios digitais. A evolução

passa pela mudança na prática pedagógica, evoluindo do conteúdo transmitido de

forma bancária, para a lógica da resolução de problemas. Não basta utilizar em sala

de aula a mais moderna plataforma de gestão educacional e conteúdos atualizados,
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para  que  possamos  afirmar  que  estamos  proporcionando  uma  educação  de

qualidade e emancipatória. Com esta conduta docente, de somente disponibilizar os

recursos  educacionais,  as  atividades  a  serem  executadas  ou  para  mera

comunicação  com  os  discentes,  manter-se-á  intocável  à  forma  bancária  de

transmissão de informações.

Somente obteremos melhorias significativas na qualidade do ensino no curso

de Relações Internacionais da UFSM, com a mudança na conduta docente. Afirma-

se desta forma, que a utilização das tecnologias educacionais em rede, através de

dispositivos móveis, pode ser considerada apenas ferramenta complementar nesta

transformação,  gerada  a  partir  da  inovação  proposta  e  na  democratização  do

conhecimento. A partir dos conhecimentos teóricos apresentados neste trabalho, o

docente poderá desenvolver  as etapas de planejamento,  de ação,  observação e

reflexão, para o constante aperfeiçoamento de sua disciplina.

Ressaltadas as  observações e  as  limitações apresentadas  neste  trabalho,

conclui-se  que  há  um  expressivo  potencial  teórico  e,  principalmente  prático,  na

gestão  de  tecnologias  educacionais  em  rede  virtual  –  Moodle,  através  de

dispositivos móveis no curso de Relações Internacionais da UFSM. O conjunto de

módulos didático-metodológicos, desenvolvidos e operacionalizados na disciplina de

Logística Internacional, podem ser utilizados como base para a formatação de outras

disciplinas  do  curso,  sejam  elas  massivamente  teóricas  ou  com  possibilidades

práticas.

Resolvidas  ou  mesmo  minimizadas  as  observações  e  as  limitações

apresentadas durante este trabalho, já considerando a mudança na postura docente,

estamos seguros de que obteríamos um salto qualitativo ainda maior no ensino e na

aprendizagem do curso. O diálogo e a participação discente, promoveria o trabalho

colaborativo, a apreensão do conhecimento e sua conscientização crítica. Para o

docente,  permitiria  a  análise  e  a  reflexão  sobre  a  sua  prática  pedagógica,

possibilitando uma constante atualização dos recursos utilizados, da sua conduta em

sala de aula e, consequentemente, um acréscimo na qualidade do ensino em sua

disciplina e no curso.
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APÊNDICE A – PESQUISA INICIAL DE AVALIAÇÃO (COLLES - EXPECTATIVA)

Esta pesquisa de avaliação – expectativas sobre a disciplina, realizada nos

primeiros  encontros  do  semestre,  mostra  claramente  a  expectativa  pela  falta  de

interatividade  entre  os  discentes  e  do  apoio  dos  colegas  em sala  de  aula.  Um

antagonismo  em  relação  ao  trabalho  colaborativo  e  ao  compartilhamento  do

conhecimento,  pontos  importantes  a  serem trabalhados  em nossa  pesquisa.  Os

questionamentos  desta  pesquisa  de  avaliação,  em  relação  à  interatividade,

procuraram determinar o quanto o discente expõe as suas ideias aos colegas, pede

explicações,  recebe  pedidos  de  explicações  e  a  reação  dos  colegas  quando

questionados.  As  questões  relacionadas  ao  apoio  dos  colegas  esperado  pelo

discente, a expectativa discente sobre o encorajamento do grupo, a demonstração

de empatia do grupo para com o discente e a expectativa de elogios, por parte do

grupo.

Sumário:

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017). 
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APÊNDICE B – PESQUISA FINAL DE AVALIAÇÃO (COLLES – EXPERIÊNCIA

EFETIVA)

A  pesquisa  final  de  avaliação  foi  realizada  junto  ao  último  encontro  do

semestre  (revisão  de  conteúdo)  e  buscou  avaliar  a  experiência  efetiva  discente

durante  o desenvolvimento  da disciplina.  Observamos nesta  pesquisa  final,  uma

pequena melhora nas respostas relativas à interatividade entre os discentes, bem

como uma piora nas respostas sobre o apoio dos colegas em relação à pesquisa

inicial de expectativa sobre a disciplina.

Sumário:

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).
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APÊNDICE C – PAUTAS DIALÓGICAS

Título 1: Pauta dialógica do módulo 8 

Local de realização: UFSM, Curso de Relações Internacionais (Prédio de apoio) –
sala 512.

Data: 22/05/2017 início às 8h 55min

Carga horária: 1 h

Participantes: discentes matriculados na disciplina de Logística Internacionalização

Docente e orientando: Hamlet Xavier Simon

Descrição da pauta dialógica: 

1) Qual a principal dificuldade em trabalhar na disciplina com smartphone ou tablet?

2) Os recursos educacionais são acessíveis? De fácil compreensão?

3) Quais as vantagens e desvantagens de usar o smartphone e o PC?

4) É prático utilizar o smartphone em qualquer lugar, para estudo ou tarefas?

5)  Tens alguma sugestão sobre o formato  das atividades propostas  em sala de

aula?

6) É frequente a utilização do Moodle pelos docentes do curso?
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Título 2: Pauta dialógica do módulo 9.1

Local de realização: UFSM, Curso de Relações Internacionais (Prédio de apoio) –
sala 512.

Data: 29/05/2017 início às 8h 35min

Carga horária: 1 h

Participantes: discentes matriculados na disciplina de Logística Internacionalização

Docente e orientando: Hamlet Xavier Simon

Descrição da pauta dialógica: 

1)  Qual  a  principal  dificuldade  em  trabalhar  com  os  recursos  educacionais  e  a

resolução das atividades, utilizando-se o smartphone ou o tablet?

2) O recurso educacional denominado “tutorial” ajudou na sua compreensão e na

resolução de suas atividades?

3) É possível utilizar o smartphone em sala de aula, em casa ou em outro lugar para

acessar os recursos e as atividades?

Título 3: Pauta dialógica do módulo 9.2

Local de realização: UFSM, Curso de Relações Internacionais (Prédio de apoio) –
sala 512.

Data: 05/06/2017 início às 8h 25min

Carga horária: 1 h

Participantes: discentes matriculados na disciplina de Logística Internacionalização

Docente e orientando: Hamlet Xavier Simon



84

Descrição da pauta dialógica: 

1) Qual a maior dificuldade para a resolução do desafio inicial e do desafio mais

amplo, utilizando-se smartphone ou tablet neste módulo?

2)  O  recurso  educacional  aberto  denominado  “draft e  tutorial”  auxiliou  na  sua

compreensão e na resolução de suas atividades?

3) É possível utilizar o smartphone em sala de aula, em casa ou em outro lugar, para

acessar os recursos e as atividades?

4) Este formato de aula é utilizado no curso de RI pelos demais docentes?

5) O Moodle é utilizado no curso de RI? Se sim, quais as atividades propostas?

6) Tens alguma sugestão para a disciplina em relação ao seu formato, os recursos

educacionais e atividades tarefas apresentadas?
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ANEXO  A –  PLANEJAMENTOS  DOS  MÓDULOS  EDUCACIONAIS
DESENVOLVIDOS (5 CICLOS)

Planejamento módulo 6
[20] - Assistir o vídeo Incoterms

[30]  -  Após assistir  o vídeo apresentado neste módulo 6,  considere uma comercialização de
produtos alimentícios (perecíveis) no mercado externo, os quais são produzidos no Rio Grande
do  Sul,  tendo  como  destino  o  norte  da  Europa  (UK),  entretanto,  o  exportador  não  possui
estrutura de logística para entregar os produtos comercializados no armazém do importador:

1) Em pares discentes, sugira qual o melhor termo de comércio internacional  (Incoterms) a ser
pactuado entre as partes para esta comercialização.

2) Ainda, justifique a sua escolha descrevendo as obrigações e responsabilidades de cada parte
(exportador e importador).

Diálogo sobre a resolução discente.

[90] - Apresentação e diálogo sobre a aula 2017-4A

[60] - Agora como desafio mais amplo, formule, em pares discentes, um novo problema logístico:

(informe no início do texto os nomes completos do par discente)

Considere uma nova venda (exportação) de produtos alimentícios (perecíveis) produzidos no Rio
Grande do Sul e tendo como destino o norte da Europa (UK), sabendo-se que o exportador não
possui estrutura de logística de entrega até o armazém do importador:

1) Identifique as características do processo logístico (modal, origem, destino e etc.), sugerindo
qual o melhor termo (Incoterms) a ser pactuado pelas partes para esta comercialização.

2) Justifique a sua escolha, descrevendo as obrigações e responsabilidades de cada parte.

---------------------------------------------------

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Planejamento módulo 7

[30] - Leitura do texto disponibilizado neste módulo 7 sobre o tema "Modalidades de pagamento
no comércio exterior".

[40]  -  Após  leitura  do  texto  disponibilizado  neste  núcleo  8  sobre  o  tema  "Modalidades  de
pagamento no comércio exterior", em pares discentes, descreva as vantagens e desvantagens
para o exportador e para o importador em cada modalidade de pagamento apresentada 

(4 modalidades).
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Diálogo sobre a resolução discente.

[80] - Apresentação e diálogo sobre a aula 2017-4B

[50] - Agora como desafio mais amplo, formule, em pares discentes:

(informe no início do texto os nomes completos do par discente)

Formular duas questões sobre uma modalidade de pagamento a ser escolhida livremente.

Prazo para entrega: 15/05/2017 - 10 h

Informações para leitura complementar de recurso disponibilizado neste núcleo 8 (Ler somente 

as 5 primeiras páginas do artigo):

Maritime Logistic Hub in Concept and Practice

-------------------------------------------------------

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Planejamento Módulo 8

[30] - Leitura do texto disponibilizado neste módulo 8 sobre o tema "Modais de Transporte -
Vantagens comparativas".

[40] - Após leitura do texto disponibilizado neste módulo 8 sobre o tema "Modais de Transporte -
Vantagens comparativas”, em pares discentes, escolham dois modais de transporte distintos e
os relacionem com os  Incoterms (módulo  6)  que mais  se adaptem aos respectivos  modais,
justificando.

Prazo: 40 min

Diálogo sobre a resolução discente.

[80] - Apresentação e diálogo sobre a aula 2017-4C

[50] - Agora como desafio mais amplo, com base nos textos apresentados sobre as formas de
pagamentos (módulo 7) e transporte internacional e seus modais (deste módulo 8), em pares
discentes, estruture um trânsito de uma mercadoria em um modal de transporte internacional a
ser escolhido livremente, descrevendo as suas etapas ou fases, mencionando a melhor forma de
pagamento para o trânsito proposto.

Prazo: 60 min

Atividade extraclasse

Em  pares  discentes,  elaborar  uma  fatura  comercial  (commercial  invoice)  com  os  dados
necessários  e mais  importantes,  considerando os  recortes  temáticos  estudados nos  núcleos
anteriores (6 - Incoterms, 7 - formas de pagamento e deste núcleo 8 - modais de transporte).

(informe no início do texto os nomes completos do par discente)

No máximo, arquivo com 1 lauda e poste o arquivo aqui no Moodle.
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Prazo: 29/05/2017 - 8h

-----------------------------------------------

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Planejamento Módulo 9.1

[15] - Verificação ou leitura da tarefa extraclasse disponibilizada no módulo 8. 
Confecção de uma fatura comercial

[30

Diálogo sobre a resolução discente. ] - Com base nos documentos produzidos (fatura comercial) 
pelos pares discentes na tarefa extraclasse do módulo anterior (8), relacionar os pontos corretos 
e as discrepâncias observadas nos seus respectivos documentos produzidos, levando em 
consideração os conceitos estudados nos núcleos anteriores.

[90] - Apresentação do tutorial produzido e diálogo-problematizador sobre a AULA 2017 - 4D - 
Documentos

[60] - Como desafio mais abrangente, em pares discentes, analisar e atualizar os documentos
(fatura  comercial)  produzidos  anteriormente  como  atividade  extraclasse  do  núcleo  8,
considerando a análise e as discrepâncias observadas através da atividade 1 deste núcleo.

Estes documentos finalizados e postados pelos pares no Moodle, farão parte da base de dados
e dos registros referentes aos projetos para a avaliação final. 

(informe no início do texto os nomes completos do par discente)

Postar o arquivo final aqui no Moodle.

Prazo: 31/05/2017 – 23h 55min

-------------------------------------------------------------------

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).

Planejamento Módulo 9.2

[20] - Analisar os modelos de conhecimentos de embarque (BL, AWB e CRT) disponibilizados
neste  módulo  9.2,  observando  e  anotando  os  principais  dados  exigidos  e,  em comum aos
modelos apresentados.

[45]  -  Em  pares  discentes,  utilizando  o  arquivo  "Draft do  BL"  disponibilizado  no  módulo,
desenvolva  um  draft inicial  de  conhecimento  de  embarque  para  o  seu  projeto  de  logística,
tomando  como  base  os  modelos  de  conhecimentos  disponibilizados  e  observando  as
informações  inseridas  na  fatura  comercial,  bem  como  os  demais  dados  estudados  e
necessários.
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Prazo: 45 min

Diálogo sobre a resolução discente.

[90] - Apresentação e diálogo sobre a AULA 2017 - 4D - Documentos

[45] - Como desafio mais amplo, em pares discentes, baseando-se no draft inicial construído no
desfio inicial e no diálogo-problematizador docente-discentes desenvolvido neste módulo, refaça
o draft do seu conhecimento de embarque, eliminando todas as discrepâncias observadas e
estudadas.

O draft concluso do seu conhecimento de embarque fará parte do projeto final de avaliação.

(informe no início do texto os nomes completos do par discente)

Prazo: 05/06/2017 – 12h

-----------------------------------------------------------------

Fonte: Moodle UFSM ead06, my (2017).
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