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Resumo

Os discentes de cursinho preparatório têm seu rendimento de planejamento prejudicado pela 
má organização do tempo, bem como no grande esforço para seleção de materiais com 
questões de provas anteriores para a realização de simulados, que garantem aos alunos a 
familiaridade com o estilo dos vestibulares almejados. Diante disso, o presente trabalho tem o 
objetivo de relatar a satisfação de um grupo de discentes facilitadores extensionistas de um 
projeto de cursinho preparatório (Prevest) na elaboração de simulados através de uma maneira
mais dinâmica e prática, que é através da plataforma do software SIMULAVest.
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Abstract

Middle schoolers have their planning yields hampered by poor scheduling, as well as a large 
effort to select materials with questions from previous exams for simulations that ensure 
students are familiar with the style of intended vestibular. Therefore, the present work has the 
objective of reporting the satisfaction of a group of students who are extension facilitators of a
preparatory course project (Prevest) in the elaboration of simulations through a more dynamic
and practical way, through the SIMULAVest software platform.
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As tecnologias da informação e da comunicação assumiram um protagonismo na 

sociedade atual provendo soluções para diversos problemas relevantes para uma sociedade 

informatizada, seja nas tarefas de automação de processos, de organização de informações, de 

gerenciamento de recursos, dentre outros tipos de tarefas. E o processo de ensino-

aprendizagem não ficou de fora desse protagonismo. Atualmente diversos tipos de soluções de

software são pensadas para a área da educação. Contudo, a estrutura educacional tradicional é 

centrada em aulas expositivas, tirando o protagonismo do aluno e gerando uma lacuna entre 

teoria e prática (Savi, 2011). Por outro lado, há a utilização crescente do computador na 

educação. Inclui-se em computadores qualquer dispositivo capaz de executar software, 

inclusive os smartphones.

O uso de software capaz de fornecer retroalimentação pode enriquecer a experiência 

da aprendizagem por meio do apontamento de caminhos que o estudante deve seguir para 

atingir o objetivo de apreensão do conhecimento. Dessa forma, o objetivo, inicialmente, deste 

trabalho foi compreender as dificuldades que alunos do interior do Estado do Ceará possuem 

ao se preparem para vestibulares de instituições de ensino superior da região norte do estado 

e, com base nos dados coletados, desenvolver um software educacional que venha a 

aprimorar, acompanhar e auxiliar os alunos durante essa preparação, junto a isso, trazemos o 

relato de como foi a experiência na aplicação do sistema em um dos cursinhos da região.

2.OBJETIVOS

Muitos vestibulandos têm seu rendimento de estudos prejudicado pela má organização

do tempo, bem como no grande esforço para seleção de materiais com questões de provas 

anteriores para a realização de simulados, que garantem familiaridade com o estilo dos 

vestibulares almejados. Diante disso, este projeto tem o objetivo de expressar a experiência de

um grupo de facilitadores de um projeto de extensão de cursinho preparatório na aplicação de 

simulados, otimizando os estudos práticos dos estudantes envolvidos no projeto, dessa forma 

garantindo melhor aprendizado. A abordagem visa a obtenção das provas dos vestibulares 

anteriores e provê uma maneira mais dinâmica para a prática de simulados, através da 

ferramenta do software SIMULAVest. Além disso, a solução a ser desenvolvida engloba os 

próprios cursinhos, que utilizarão o sistema do SIMULAVest para automatizar a realização de 

simulados, aumentando a performance de suas atividades, além da diminuição dos gastos 
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gerados pelas impressões das provas e do tempo de correção, sendo também uma forma 

encontrada de contribuição para com a Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, onde 

foi feita a aplicação dessa tecnologia no próprio cursinho oferecido por essa, ao qual intitula-

se Prevest.

3.METODOLOGIA

Tendo como objetivo o desenvolvimento e a validação de um software educacional 

voltado para o apoio aos pré-vestibulandos, este trabalho consistiu em uma rápida mostra de 

como foi a identificação de aspectos pedagógicos fundamentais para o desenvolvimento do 

tipo obtida de software proposto, de sua investigação de aspectos técnicos ou metodologias de

desenvolvimento de software e de como ocorreu a validação do sistema e o feedback.

3.1 ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Quantos aos principais aspectos pedagógicos para o tipo de software educacional 

desenvolvido, destacou-se a usabilidade; mobilidade e atividades; e acompanhamento do 

progresso do aluno. Para obtermos qualidade de software quanto à usabilidade, adotou-se 

critérios de usabilidade preconizados na literatura. Investigou-se um conjunto de 

características que o software deveria implementar. Pressman (2002), elenca os requisitos 

não-funcionais desejáveis em uma interface e os agrupa em duas categorias: requisitos 

relativos à exibição de informação e requisitos relativos à entrada de dados.

O trabalho desenvolvido foi baseado uma abordagem que exige critérios mínimos de 

mobilidade.  Assim, considerou-se que a mobilidade é um aspecto pedagógico na medida em 

que enriquece o processo de ensino/aprendizagem, tornando-o mais democrático e acessível a 

partir do desacoplamento parcial do processo de ensino/aprendizagem de uma sala de aula 

física. Além disso, aliou-se mobilidade, controle de acesso e técnicas de interação virtual entre

alunos e orientadores (professores), de tal modo que o desempenho dos primeiros pudesse ser 

acompanhado pelos segundos. Levando em conta estes aspectos, analisou-se qual é a 

metodologia de desenvolvimento de software mais adequada para a problemática abordada, e 

concluímos mostrando na próxima secção.
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3.2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desenvolvimento do software foi guiado por uma metodologia ágil, mais 

especificamente, a metodologia Extreme Programming (XP).  O método XP é moldado por 

valores, práticas e princípios que, quando executados de forma correta, geram qualidade, 

rapidez, ambiente colaborativo e benefício mútuo (MANHÃES, 2006). 

O levantamento de requisitos se deu por meio de pesquisas em salas de aula de Ensino

Médio e de cursinhos preparatórios na cidade universitária de Sobral-CE, em entrevista com 

alunos de escolas, cursinhos e programas de ensino ao qual o programa foi aplicado.

Portanto, o desenvolvimento foi guiado pelo feedback e pela apuração por meio de 

questionários ou entrevistas, da forma como os alunos se preparam, das suas demandas e 

necessidades. Assim, procurou-se estimar seus anseios por dinamismo e praticidade no 

processo de ensino-aprendizagem.

3.3 VALIDAÇÃO DO SISTEMA

A fim de se comprovar a eficácia do sistema, e analisar se a interface em geral está 

adequada foi aplicado um formulário no cursinho pré-vestibular (Prevest), pertencente a 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), onde o sistema já está sendo utilizado, tanto 

para a validação para com os alunos tanto para com os professores facilitadores envolvidos no

projeto. Este questionário fez uso de técnica prospectiva para captar opiniões subjetivas dos 

professores, baseada na aplicação de questionários ou entrevistas com o usuário para avaliar 

sua satisfação em relação ao sistema e sua operação.

A amostragem dos dados de satisfação dos discentes acadêmicos facilitadores foi feita 

mediante pesquisa, na qual foi aplicada com 08 estudantes professores-extensionista 

envolvidos no projeto, o qual teve duração de 8 meses. 

Para coleta de dados, houve a otimização através da ferramenta do google para 

realização de apuração de dados. A aplicação dos questionários ocorreu de forma de pesquisa 

online e com perguntas objetivas, para que pudesse avaliar a questão qualitativa da plataforma

SIMULAVest para a formulação de simulados. 
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Dentre as perguntas e a escala avaliativa, a figura abaixo mostra a interface do 

questionário aplicado aos professores. As perguntas foram divididas em sessão, nas quais 

tiveram perguntas simples e geral. 

Lista de perguntas: 

1. Há praticidade na elaboração do simulado utilizando o Software.

2. Serviços disponibilizados pelo Software.

3. Plataforma otimizou o tempo disponibilizado para elaboração de questões.

4. Interface do Software com facilidade na utilização.

5. Coleta dos resultados foi simplificada e otimizada.

6. Redução dos gastos para elaboração e confecção das provas.

7. De forma geral, qual nota avalia o sistema.

     

         O critério avaliativo seguiu a escala abaixo para as questões de 1 a 5. 

Imagem 1: Formulário de perguntas

Fonte: Autor, 2018.

Imagem 2. Formulário de perguntas
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Fonte: Autor, 2018.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados obtidos na pesquisa realizada e com o 

desenvolvimento do Software Educacional, que foi guiado a partir dos estudos dos resultados 

obtidos.

4.1 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DA PESQUISA

O software foi utilizado em um programa de uma instituição de ensino privada com o 

intuito de motivar o público que não disponibiliza de tempo para se preparar para o vestibular 

a realizar o exame. O público podia testar e treinar previamente com questões anteriores do 

vestibular através do sistema desenvolvido. O software contou com a adesão de 505 alunos, 

com mais de 1200 simulados realizados e com as mais de 400 questões de vestibulares 

anteriores cadastradas, proporcionando mais de 410 horas de resolução de simulados. Além 

disso, o sistema hoje já está sendo utilizado pelo cursinho Prevest da UVA, de onde trago os 

resultados da pesquisa de validação realizados no mesmo.

Com a aplicação do formulário digital aplicado para os 8 professores-extensionistas 

apuramos os seguintes resultados:

TABELA 2: RESULTADOS PROFESSORES
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Fonte: Autor, 2018.

A primeira pergunta a fim de se apurar a praticidade na elaboração de questões, quanto

a formatação e submissão, 5 professores (62,5%) alegaram eficácia. Garantindo assim que a 

plataforma vem a otimizar esse processo.

A segunda pergunta a fim de que fosse apurado a usabilidade na plataforma no que 

consiste em suas ferramentas, foi apurado o dado de 5 professores (62,5%) comprovando a 

eficiência do sistema.

A terceira pergunta procura saber se houve otimização quanto ao tempo, 6 professores 

(75%) alegaram total otimização quanto ao tempo que antes era demandado para as questões, 

em termos de geração e formatação.

A quarta pergunta buscou descobrir a facilidade de manusear a plataforma, validação 

de seu design e usabilidade, 7 professores (87,5%) alegaram a facilidade de manusear a 

plataforma, tanto na adição de questões quanto na aplicabilidade.

A quinta pergunta é referente a coleta de dados dos alunos e de seus resultados. 5 

professores (62,5%) alegaram ser de fácil acesso quanto aos dados de desempenho do alunos.

A sexta pergunta buscou descobrir se houve redução com os gastos com impressos e 

tinta. Os 8 professores (100%) alegaram que houve 100% da eliminação com os gastos com 

impressos.  

A sétima pergunta foi realizada a fim de se apurar de forma geral a eficácia do sistema,

obtendo o seguinte resultado de uma escala de 0 a 10:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q7 1 1 3 3

Com a aplicação de ambos os questionários de validação tanto para o corpo discente quanto 

docente, constatamos a eficácia do software desenvolvido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente a tecnologia é parte integrante na rotina de cursinhos e das pessoas, que 

fazem uso do sistema em prol de um objetivo pessoal que é realizado sem grandes 

dificuldades e gastos. Em meio às constantes inovações que surgem pelo mundo e diante de 

tudo o que foi exposto, podemos concluir que a educação vem se adaptando e se integrando a 

métodos educacionais inovadores e eficazes, tanto de forma pedagógica quanto a nível de 

desenvolvimento. 

Com isso podemos perceber que com a evolução do projeto e durante o processo de 

desenvolvimento da aplicação, muitas áreas educacionais existem lacunas de ferramentas 

tecnológicas que podem auxiliar no processo de ensino aprendizagem, dessa forma viu-se que

forma um campo ainda bastante inexplorado. Dentre os benefícios esperados pela aplicação 

destacam-se alguns pontos.

• Banco de dados centralizado de questões;

• Geração de simulados por áreas específicas;

• Possibilidade download de material para estudo;

• Possibilidade de interação por meio da visualização dos usuários ativos;

• Visualização das questões que compõem o banco de dados;

• Possibilidade de visualização do ranking;

• Alta redução com gastos com impressos e tempos de buscas;

• Oportunidade para aqueles que não dispõe de acesso a bons materiais e de forma 

fácil e rápida

Acredita-se que os objetivos foram alcançados, mediante a aplicabilidade do Software 

no programa Desenferruja quanto na aplicação e validação no cursinho PREVEST, 
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constatando-se então, a eficácia da pesquisa para a metodologia de desenvolvimento do 

software. No firmamento da parceria com o Governo do Estado do Ceará, uma vez que o 

sistema venha a ser utilizado no ano de 2018 a nível estadual, abrangendo mais de 43.000 

alunos. E no estado de Paraíba, onde o sistema já se encontra também em fase de implantação.
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