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RESUMO 

Esta dissertação consiste em um estudo bibliográfico cujo objetivo principal é apresentar 

alguns aspectos que podem ajudar na criação e uso de uma rede temática, suportadas por 

tecnologias da informação e comunicação - tecnologias colaborativas, incluindo como 

exemplo, um conjunto de domínios sobre os quais se esboce uma rede onde aconteça debates 

sobre a evasão e retenção dos alunos nos cursos de graduação na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), problema de destaque no âmbito das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) do Brasil atualmente. A discussão incide sobre os níveis de dimensões e o 

desempenho das redes temáticas; a elaboração, as recomendações e algumas dificuldades de 

implantação de uma rede dessa natureza, junto à construção do seu passo a passo; e os 

processos e classificações de sistemas colaborativos, tipologias e aplicações com tecnologias 

colaborativas, tendências emergentes e alguns problemas e oportunidades pela adoção do seu 

uso. A proposta de criação da aplicação Rede Temática sobre Evasão e Retenção (REvRe) 

para tratar o problema pode ser considerada como o aspecto inovador desta pesquisa.  

Palavras chave: redes temáticas, evasão e retenção, tecnologias colaborativas, colaboração. 
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ABSTRACT 

This dissertation consists of a bibliographical study whose main objective is to present some 

aspects that may help in the creation and use of a thematic network supported by information 

and communication technologies - collaborative technologies, including for example, a 

number of areas on which to sketch a network where debates happen on evasion and retention 

of students in undergraduate programs at the Federal University of Pernambuco (UFPE), a 

prominent problem in the context of Federal Institutions of Higher Education (IFES) in Brazil 

today. The discussion focuses on the levels of dimensions and performance of thematic 

networks; developing, recommendations and some difficulties of deploying a network of this 

nature, together with the construction of your step by step; and processes of collaborative 

systems and classifications, typologies and applications with collaborative technologies, 

emerging trends and some of the problems and opportunities by adopting its use. The 

proposed creation of an application Thematic Network Evasion and Retention (REvRe) to 

treat the problem can be regarded as the innovative aspect of this research. 

Keywords: thematic networks, evasion and retention, collaborative technologies, 

collaboration. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação consiste do estudo de alguns aspectos que podem ajudar na criação de 

uma rede temática suportada por tecnologias da informação e comunicação - tecnologias 

colaborativas, e da apresentação do esboço de uma rede para debater sobre a evasão e 

retenção dos alunos nos cursos de graduação da Universidade Federal de Pernambuco. 

1.1 Problematização do Objeto 

Uma rede temática apoiada pelas tecnologias colaborativas pode ajudar no problema da 

evasão e retenção dos alunos nos cursos de graduação da UFPE? Partindo-se do princípio que 

este tipo de estrutura permite agregar pessoas com afinidades em torno de determinado 

assunto e as tecnologias de informação e comunicação facilitam a aproximação, a discussão e 

a troca de idéias, acredita-se que este estudo poderá ajudar no tratamento do problema ao 

trazer novas alternativas para sua solução. Entretanto, apenas o desenvolvimento do trabalho 

permitirá a comprovação desta hipótese. 

A opção sobre o que investigar foi motivada pelo testemunho do problema no dia a dia 

de trabalho, pelas características da própria instituição em termos das dimensões de suas 

instalações, pela atmosfera de um novo paradigma que surge com a explosão da informação e 

o aparato tecnológico que permite grande velocidade a sua disseminação, pela tendência ao 

processo de colaboração observado na maioria dos ambientes de trabalho e, finalmente, pelo 

crescimento no uso das tecnologias em todos os lugares. 

A UFPE, por exemplo, que vem sendo reconhecida ao longo dos seus sessenta e quatro 

anos de existência pelo alto nível de contribuição ao ensino, pesquisa e extensão prestados ao 

país e à sociedade do estado de Pernambuco tem, na maioria das vezes, seus profissionais 

trabalhando em setores distintos - natural ao modelo de uma instituição do seu porte - dada a 

especificidade de suas formações acadêmicas e funções que desempenham, mas que podem 

necessitar, em determinadas circunstâncias, trabalhar em conjunto para alcançar objetivos 

comuns, mesmo estando em locais separados. Nada mais natural, portanto, à tendência de 

inovar as formas de organizar e intercambiar informações e conhecimento de forma ágil, além 

de promover também plataformas propícias a essa interação. 

Com relação à rede proposta, a estratégia para seu uso consiste em, uma vez 

determinado um tema, poder reunir pessoas que tenham interesse em trabalhar com atividades 

afins e criar os mecanismos que habilitem o pleno funcionamento do que é configurado como 
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uma rede temática. A estruturação de um ambiente dessa natureza pode ser o veículo formal 

para agregar educadores, pesquisadores, pais, filhos e cidadãos interessados no assunto, 

permitindo que atuem juntos, mesmo que estejam em locais separados. 

O roteiro da rede proposta como alternativa para a instituição veicula a ideia de 

contribuir na tentativa de elevar a taxa de conclusão média dos cursos presenciais da 

universidade. As informações obtidas poderão identificar as condições e os instrumentos 

indispensáveis para a criação e gestão de uma rede temática, hoje, uma medida ativa de 

investigação em várias áreas científicas com inúmeras aplicações que merece ser utilizada 

pelo seu potencial de inovação. 

Um ponto forte no uso deste tipo de rede é, justamente, a possibilidade de desenvolver 

atividades em grupo. Estudos recentes sugerem que usuários no trabalho se comunicam com 

colegas para obter respostas rápidas para suas questões, organizar encontros, tomar decisões, 

trocar arquivos e interagir com parceiros externos. Este comportamento reforça a tendência à 

colaboração que existe dentro das empresas hoje, ajuda a desenvolver laços de relacionamento 

dentro da equipe Massey (2008) e, certamente, corresponde a algumas das prerrogativas para 

o trabalho colaborativo. 

Com relação à referida colaboração, seu conceito muda de pessoa para pessoa, 

resultando em diferentes interpretações dependendo do grau de variação dos seus produtos e 

serviços (COLEMAN & LEVINE, 2008). Para Carneiro et al. (2007), a colaboração é um 

processo onde dois ou mais agentes, organizações ou indivíduos, realizam atividades em 

conjunto para obter resultados que beneficie a todos. Essa atuação conjunta é coordenada e 

apoiada pela comunicação num contexto que envolve cooperação. Para Massey (2008), a 

cooperação numa equipe de natureza colaborativa envolve um número de pessoas com 

responsabilidades específicas, executando várias funções simultâneas, mas com um objetivo 

comum. 

Segundo Peixoto & Carvalho (2007), o objetivo no processo de colaboração consiste em 

realizar uma tarefa e ajudar a desenvolver no grupo habilidades de colaboração e uma maior 

faculdade de se autogovernar, uma vez que o trabalho colaborativo permite liberdade às 

interações entre os membros participantes. Esses autores consideram que a colaboração é 

adequada ao tipo de relação desenvolvida numa lista de discussão que pretende ser um espaço 

para a troca de informações e para o desenvolvimento de discussões de um grupo de trabalho, 

que corresponde, justamente, ao formato da proposta deste estudo. 
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Quanto às tecnologias colaborativas, presentes em todos os lugares, elas resultam da 

colaboração de processos mediados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

Além do apoio dado, a importância do uso dessas tecnologias reside na possibilidade de 

garantir, com seu efeito catalisador, mais agilidade e segurança aos referidos processos 

colaborativos. As TICs permitem organizar, registrar e compartilhar informações e, também, 

disponibilizar ferramentas de comunicação e construção de textos coletivos Ramos (2007). O 

uso criativo das tecnologias agrega valor através da inserção de novos elementos ao processo 

da colaboração (CARNEIRO ET AL., 2007). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor uma rede temática apoiada pelas tecnologias colaborativas para tratar o 

problema da evasão e retenção na graduação da UFPE. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Entender o que é uma rede temática; 

 Descrever o processo de criação de uma rede temática para tratar o problema da evasão 

e retenção na graduação da UFPE; 

 Tratar sobre tecnologias colaborativas, redes colaborativas e o processo de colaboração. 

1.3 Estruturação do Trabalho 

Este estudo é dividido em sete capítulos. A introdução é o primeiro deles e consiste da 

delimitação do tema, da problematização do objeto, da apresentação dos objetivos geral e 

específicos, da importância da pesquisa e suas limitações, da motivação e justificativa para 

desenvolvê-la, além da própria estruturação do trabalho. 

O segundo capítulo envolve o referencial teórico, a revisão de literatura e a 

conceituação de alguns termos essenciais à pesquisa. Estes elementos trazem reconhecimento 

aos autores, apoio, credibilidade e respaldo à produção acadêmica e correspondem à base de 

todo estudo realizado. 

No terceiro capítulo, têm-se os aspectos metodológicos utilizados, com indicação dos 

objetivos e do tipo de pesquisa desenvolvido. A demarcação do ambiente e sua localização 

são importantes para não se mudar o contexto ou desviar do objeto de interesse. 
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O quarto capítulo trata das redes temáticas e inicia os assuntos mais específicos do 

trabalho. Apresenta os objetivos e as dimensões de uma rede temática, menciona como deve 

se avaliar seu desempenho e lista a participação da UFPE nas redes temáticas da Petrobrás. 

Na ausculta a DATER (2009), USP A (2009), USP B (2009), Aveiro (2004), Programa 

Equal (2003), Embrapa (2009) e textos da Petrobrás constantes nas referências desse estudo, 

entende-se que redes temáticas são iniciativas que podem desenvolver e somar conhecimentos 

em áreas similares, de pessoas especialistas, para depois dividi-los entre os diversos atores 

ligados a elas. 

Nesse sentido, quando várias instituições científicas são interligadas, há a 

complementaridade das experiências e competências antes disseminadas, numa conjuntura 

fundamentada em confiança mútua. Em sintonia com as metas de negócio da instituição, as 

redes alinham esforços e conhecimentos, fazendo surgir uma massa crítica, uma inteligência 

complementar capaz de ajudar na solução dos problemas. Torna-se possível identificar 

capacidades, desenvolver metodologias em torno de temáticas específicas, otimizar processos, 

estabelecer e consolidar relações entre os envolvidos que passam a ser cada vez mais 

formalizadas e institucionalizadas. Segundo a Embrapa (2009), foi nos anos 80 que despontou 

o reconhecimento à importância e contribuição destas redes de relacionamento técnico e 

científico para a geração de novas tecnologias. 

O quinto capítulo consiste do roteiro para desenvolvimento de uma rede cujo tema é a 

evasão e retenção dos alunos nos cursos superiores da UFPE e de um esquema gráfico com o 

passo a passo junto às recomendações de uma aplicação genérica. Traz o modelo de 

funcionamento, os elementos constituintes da aplicação e as dificuldades e expectativas 

quanto a sua adoção. 

A geração de um esquema semi-formal de rede temática e sua posterior implementação 

poderá fornecer informações valiosas para um entendimento preliminar de novas formas de se 

envolver com o problema, elucidando dúvidas sobre as condições sociais, culturais, 

psicológicas e tecnológicas que deverão existir para que os alunos concluam suas graduações 

e levando à constatação de que a participação nessas redes apoiadas por tecnologias de 

informação e comunicação realmente podem ajudar. 

É fundamental estudar, entender, administrar e prever o comportamento dos alunos, 

uma vez que representam o papel mais importante no processo e são os principais 

interessados no assunto. Essa visão holística adotada interfere na investigação porque envolve 

seu eixo central, traduzido em melhor entendimento do que acontece ao estudante no meio do 
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processo para, então, conseguir ajudá-lo a evitar o abandono e, também, a longo prazo, lidar 

com o problema com conhecimento de causa. 

Considera-se, também, pelo caráter multidisciplinar da questão, que todas as pessoas 

relacionadas com os alunos (pais, amigos, docentes, reitores, pró-reitores, dirigentes e 

gestores da instituição, sociólogos, psicólogos) têm importância para a rede, na medida em 

que podem utilizar os resultados alcançados para incrementar a forma de lidar com o 

problema. Acredita-se que as redes temáticas podem se revelar como forma inovadora na 

obtenção de resultados úteis às políticas de apoio a educação. 

A área de atuação da rede é a UFPE. Embora predomine nas instituições federais, a 

evasão e retenção também acontecem nas demais unidades brasileiras de ensino público. 

Portanto, tratando-se de uma iniciativa associada à colaboração entre pessoas envolvidas com 

o tema, outras universidades também podem se envolver, expandindo a rede temática 

sugerida, pois a situação é recorrente, ávida de solução e segue além das fronteiras do 

campus. 

Justifica-se o tema evasão e retenção porque em todos os sentidos despontam as 

constatações da gravidade que esses fenômenos representam para a vida do estudante e seus 

familiares, para a sociedade, para os cofres públicos e também para o mercado de trabalho. Na 

área de tecnologia da informação, Seixas (2008) fala sobre o desafio das instituições de ensino 

para motivar seus alunos e mesmo atender à demanda do setor privado e, também, que a 

velocidade requerida pelo empresariado de tecnologia é incompatível às adequações nem 

sempre ágeis da grade curricular dos cursos, causando uma divergência entre o prático e o 

teórico, responsável pelos altos índices de evasão registrados, na faixa dos 50%, segundo o 

autor. 

O sexto capítulo reproduz alguns conceitos relacionados às tecnologias e redes 

colaborativas e permite caracterizar e identificar as estruturas de colaboração (formais e 

informais) existentes. Inclui informações sobre os processos de sistemas colaborativos e 

descreve as tecnologias colaborativas segundo algumas dimensões, mostrando a formação de 

um novo tipo de organização projetada pelas mudanças e avanços no mundo dos negócios 

devido à globalização: as organizações virtuais ou dispersas que transcendem o tempo, o 

espaço e os próprios limites das suas equipes. Especifica melhorias em nível das condições, 

aplicações e formas de colaboração, enumera as exigências para plataformas sócio-

tecnológicas de suporte às redes e segue com uma síntese de classificações e aplicações 

dessas tecnologias. Discorre sobre tendências dessas redes e sobre problemas e oportunidades 
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da sua adoção e finaliza com o contexto da UFPE em relação ao uso das tecnologias 

colaborativas. 

A ideia principal durante o desenvolvimento do capítulo é mostrar o estado da arte em 

relação a essas tecnologias e as facilidades que elas oferecem, principalmente, em termos de 

superar distâncias e aproximar pessoas de diferentes formações e pontos de vista. Lembra-se 

que a conectividade por tais tecnologias permite tanto a comunicação, negociação e 

colaboração além das fronteiras do trabalho, como pode aumentar a eficiência e a eficácia nos 

processos e nas tomadas de decisão da organização (MASSEY, 2008). 

O capítulo foi abordado de forma diferente de como se fez com o das redes temáticas, as 

observações consideradas oportunas foram inseridas ao longo do seu desenvolvimento e as 

explicações sobre como apropriar, em detalhes, as tecnologias colaborativas à aplicação do 

exemplo foram planejadas para uma etapa posterior, como trabalho futuro, caso a rede 

proposta venha a ser implementada.  

O último capítulo, da conclusão, traz as considerações finais com checagem dos 

objetivos e verificação da coerência e consistência com que o trabalho foi desenvolvido, 

encerrando com as recomendações. Depois se apresenta as referências bibliográficas e os 

anexos, respectivamente. 

1.4 Importância da Pesquisa 

Como primeiro aspecto a destacar, tem-se que o presente trabalho mostra a estruturação 

e as vantagens trazidas pela prática de redes temáticas, uma tendência cuja adoção cresce 

anualmente entre as instituições de pesquisa parceiras que trabalham em colaboração com 

universidades e outros institutos, seja dentro do país ou em nível de mundo. 

Segundo, com o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), que tem como meta global a elevação gradual da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais das IFES para noventa por cento, torna-

se indispensável discutir ampla e claramente as ideias e ações que tentam atingir essa meta, 

através de mecanismos facilitadores e que envolvam pessoas sensíveis ao assunto da forma 

mais abrangente possível. 

Terceiro, em épocas de globalização e movimento no sentido de se manter equilibrado 

no mercado de trabalho, as tecnologias de informação e comunicação ganham importância 

indiscutível. A variedade de oferta de aplicações da internet permite que seus usuários sempre 

tirem proveito dessas tecnologias. Seus meios de integração favorecem novas formas de 
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contato e interação, podendo melhorar as realidades sociais e evitar duplicidade de esforços, 

pois há facilidade em partilhar conhecimento sob o formato digital. O apoio dado por essas 

tecnologias pode ser de suma importância para uma rede dessa natureza. 

1.5 Limitações do Trabalho 

Neste estudo, não se pretende implantar uma rede temática, colocando-a em 

funcionamento, nem fazer uma investigação exaustiva das crescentes e inúmeras formas de 

tecnologias colaborativas, muito menos tentar resolver o problema da evasão e retenção na 

graduação. Tenta-se apenas contribuir de uma forma mais significativa para a investigação do 

problema. Não será tratado nenhum aspecto de ordem financeira, por fugir dos objetivos do 

estudo. 

Espera-se prover a UFPE de ideias sistemáticas quanto à criação de redes temáticas 

apoiadas pelas tecnologias da informação e comunicação, sugerindo procedimentos já 

experimentados por outros órgãos que constituíram redes de discussão. Dotar comissões, 

coordenações de cursos e demais pessoas que tenham interesse sobre o assunto, de processos 

alternativos aos já existentes, de modo a inovar a forma de tratar o problema e tentar melhorar 

a relação da universidade com seus alunos de graduação motivando-os a concluírem seus 

cursos em tempo hábil. Aprender sobre redes temáticas e poder contribuir com propostas 

favoráveis à qualidade do ensino no país. 



Capítulo 2 Referencial Teórico 

 

 8 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Homem como Ser Social  

Vivemos em sociedade, em interação desde épocas remotas à evolução física e mesmo 

cultural do ser humano. A organização social dos nossos antepassados baseada em pequenos 

conjuntos de pessoas unidas por laços familiares começaram, ao longo do tempo, a 

desenvolver atitudes e hábitos sociais. A vida em grupo evoluiu, veio a participação coletiva, 

novas formas de ligações, de vínculos. Acumularam-se experiências e conhecimentos, 

inventaram os meios de comunicação que tiveram grande parcela de responsabilidade pelo 

início de um processo de profunda reestruturação nos modos de conviver dos indivíduos. 

2.2 A Sociedade e a Tecnologia 

De acordo com Castells (1999), as pessoas vivem hoje um novo cenário social causado 

por vários acontecimentos importantes ocorridos no final do século XX. Mudanças radicais e 

em ritmo acelerado, concentradas nas tecnologias da informação, remodelaram a economia e 

sua relação com o estado e com a sociedade, flexibilizaram o capitalismo nas questões de 

gerenciamento, na descentralização e na organização em redes das empresas, fizeram surgir 

um novo sistema de comunicação com sua linguagem digital e uma realidade caracterizada 

por redes interativas de computadores que crescem exponencialmente, originando novos 

canais e formas de comunicação. 

Todo o processo de transformação pelo qual passam a tecnologia e a sociedade está 

vinculado à interação que ocorre entre ambas. Tecnologia como uso de conhecimentos 

científicos para especificar como fazer as coisas de uma maneira reproduzível e TICs como o 

conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, computação (software e hardware), 

telecomunicações e/ou radiodifusão, optoeletrônica, engenharia genética e seu crescente 

conjunto de desenvolvimentos e aplicações. 

Utilizar, não utilizar ou ainda saber usufruir do potencial oferecido pela tecnologia 

interfere na capacidade de metamorfose das sociedades. Castells (1999) traz em sua obra 

exemplos do curso histórico das civilizações em relação às suas habilidades tecnológicas que 

traduzem o quanto a sociedade pode criar e aplicar tecnologias, um processo sempre 

conflituoso segundo o autor, cuja pesquisa valorosa merece ser consultada. 
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Os avanços das telecomunicações e das tecnologias de integração de computadores em 

rede aconteceram na década de 70, principalmente nos Estados Unidos, com o surgimento de 

uma nova perspectiva organizada com base na tecnologia da informação, época em que se deu 

o início da formação de redes. Essas tecnologias da informação e comunicação se 

propagaram, foram apropriadas por diferentes países e organizações e explodiram com 

diferentes objetivos em todos os tipos de aplicações e usos. Esse processo traduziu-se em um 

novo modo de desenvolvimento, com inovação tecnológica mais acelerada, ampla e 

diversificada, uma vez que se manifesta de acordo com as culturas e instituições de todo o 

planeta. 

Um contributo para a formação do paradigma de tecnologia da informação e 

comunicação e sua influência na estrutura social foi o modo capitalista de produção, 

empreendido nos anos 80, de modo a possibilitar que o novo sistema econômico e tecnológico 

fosse adequadamente caracterizado como capitalismo informacional, argumenta (CASTELLS, 

1999). 

O sistema tecnológico existente é capaz de unificar e universalizar a linguagem usada, 

transformando todas as informações em um único sistema, onde a informação pode ser 

gerada, armazenada, recuperada em velocidade e capacidade cada vez maiores e com custo 

mais reduzido em uma rede de recuperação e transmissão potencialmente ubíqua. Não adianta 

ter informação e conhecimentos centralizados. O importante é aplicá-los na geração de 

conhecimentos e de dispositivos de processamento ou comunicação da informação e de forma 

espiralada alimentar, inovar e utilizar. 

A eletrônica permitiu que as tecnologias capazes de processar informações fossem 

instaladas em todos os lugares, atuando em rede e com mobilidade cada vez maior. A base da 

internet, um dos meios de comunicação mais utilizados nos dias de hoje, reside na capacidade 

de transmissão com base em optoeletrônica, combinada com arquiteturas avançadas de 

comutação e roteamento, como modo de transmissão assíncrono (ATM) e protocolo de 

controle de transmissão/protocolo de interconexão (TCP/IP). 

Na verdade, houve um movimento sintonizado da tecnologia da informação e 

comunicação que transformou o sistema tecnológico e suas interações com os universos social 

e organizacional. Enquanto a microeletrônica evoluía, aumentava a capacidade de 

computação e surgiam mudanças nas telecomunicações devido à combinação dessas 

tecnologias de nós com roteadores e comutadores eletrônicos e dessas novas conexões através 

das tecnologias de transmissão. Também os avanços na optoeletrônica, como a transmissão 
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por fibra ótica e laser, e nas tecnologias de transmissão, por pacotes digitais, favoreceram a 

robustez das linhas de transmissão. 

Nesse sentido, a telefonia móvel permitiu mais comunicação entre usuários e o TCP/IP 

tornou-se o padrão mais comum de protocolos de comunicação entre computadores, pois 

permitem a essas máquinas computacionais decodificar entre si os pacotes de dados que 

trafegam em alta velocidade pela internet que age como um vórtice pela sua capacidade de 

disseminação. 

Por outro lado, se acompanha como as tecnologias colaborativas e as possibilidades que 

representam nos ambientes onde estão inseridas têm evoluído nos últimos anos. A indústria 

do software, os sistemas e as plataformas hoje disponíveis mostram uma integração das 

ferramentas de suporte a comunicação, compartilhamento de informação e coordenação. A 

tendência atual, resultante da sofisticação e flexibilidade de conexões em alta velocidade, cria 

o suporte para o trabalho das pessoas de forma natural (COLEMAN & LEVINE, 2008). 

As tecnologias colaborativas estão mais baratas e fáceis de usar, com interfaces 

padronizadas e intuitivas que dispensam treinamento. Suportam meios como áudio, vídeo e 

dados e podem se integrar a uma grande variedade de conteúdos e objetos tipo e-mail, 

multimedia, avatars, web pages, mashups (um novo gênero de aplicações web interativas que 

usam conteúdos coletados de fontes de dados externos para criar serviços completos) de dados 

públicos e privados. O usuário de hoje é mais experiente e as ferramentas exigem pouca 

aprendizagem. Se forem oferecidas como serviço, há pouco ou nenhum custo para 

configuração, entendimento e empregabilidade. 

Estudos são necessários para facilitar a caracterização e seleção de sistemas e 

plataformas colaborativas por parte das organizações. Segundo Coleman & Levine (2008), 

para o comportamento colaborativo acontecer, algum nível de confiança deve existir entre as 

pessoas e o único papel da tecnologia é justamente o suporte a interação entre elas, de modo 

que estabeleçam vínculos de confiança e cheguem a compartilhar e coordenar seus trabalhos. 

As ferramentas tangíveis como os softwares são bem mais fáceis de mudar do que o 

temperamento ou comportamento humano. 

2.3 Rede 

2.3.1 A Sociedade em Rede 
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Existe uma vasta literatura quando o assunto é rede, um dos pontos estratégicos deste 

trabalho. Segundo Castells (1999), a sociedade em rede, mais evidente nos dias atuais, na 

realidade, representa o auge de uma tendência histórica. Sua visão de mundo totalmente nova, 

de onde emerge uma sociedade marcada pelas tecnologias da informação e da comunicação, 

não está em concordância plena com outros pesquisadores como se pode ver em Sousa 

(2004), mas será a linha a ser seguida no presente estudo. Castells (1999) defende a quebra da 

continuidade tecnológica, social e econômica, a partir do final do século XX, quando as bases 

significativas da sociedade, espaço e tempo, se transformaram pela inserção do novo modelo 

das tecnologias da informação e comunicação. 

Portanto, embora a forma de organização social em redes date de outros tempos e 

lugares, foi com o novo modelo tecnológico que surgiu a base material para o crescimento da 

rede dentro de estruturas sociais emergentes, cuja informação disponível em qualquer lugar e 

a qualquer momento ajuda a desenvolver pesquisa e conhecimento. 

2.3.2 Conceitos de Rede 

O conceito de redes desempenha papel central na caracterização da sociedade na era da 

informação e defini-las tornou-se um ponto dos mais complexos e questionados na literatura. 

Negraes (2002) discute diferentes percepções que o conhecido termo admite, mostra que o 

emprego de certos significados dificulta a descrição ou explicação do que representa uma rede 

para um leigo. 

Lopes & Moraes (2000) consideram que o termo “rede” detém grande flexibilidade 

conceitual, serve para designar desde acordos de cooperação a conjunto de contatos de um 

indivíduo, de modo que esse leque de significados recai no que Sartori 1994 apud Lopes & 

Moraes (2000) chama, acertadamente, de “esticamento”, uma definição elástica, imprecisa, 

que pode explicar quase tudo, mas não explica nada. Para os autores, as redes podem ser 

organismos de natureza estrutural, onde a comunicação e os relacionamentos podem ser 

laterais ou horizontais. Podem ser formas que persistem se reproduzindo ao longo do tempo 

sendo necessária a coordenação entre suas partes. Todas as transações no entorno da rede a 

tornam um sistema retroalimentado que podem influenciar e sofrer influências do ambiente, o 

qual ultrapassa os limites da mesma. 

DATER (2009) apresenta as redes como uma organização formada por elementos 

autônomos que cooperam entre si de igual para igual, como uma forma de articulação, como 

vários pontos interconectados ou como simples comunidades. 
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Segundo o Aurélio, rede pode ser qualquer estrutura que por sua disposição lembre um 

sistema reticulado ou pode ser o conjunto dos meios de comunicação ou de informação com 

aparência semelhante a um entrelaçamento de fios, cordas, etc., com aberturas regulares, 

fixadas por malhas, formando uma espécie de tecido. As redes se difundem em áreas mais ou 

menos consideráveis. Outro significado de rede é dado como o conjunto de estabelecimentos, 

agências, ou mesmo de indivíduos, pertencentes a organização que se destina a prestar 

determinado serviço. 

Castells (1999) e Negraes (2002) apresentam rede como um conjunto de nós 

interconectados e abertos, no sentido de poderem se expandir de forma ilimitada, integrando 

novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem 

os mesmos códigos de comunicação como, por exemplo, os valores ou objetivos de 

desempenho de um sistema produtivo. Negraes (2002) complementa que as articulações 

resultantes entre os segmentos envolvidos permitem trocas devido às ligações existentes. Os 

nós ou pontos centrais da rede nos quais as linhas ou curvas se entrecortam, podem ser 

estabelecimentos, agências ou pessoas – referidos na definição do Aurélio - e seus canais de 

comunicação, meios pelos quais os nós se articulam, permitem o fluxo de elementos que 

resultam num conjunto de atores em constante processo de realimentação. Concretamente, um 

nó depende do tipo de rede em questão. 

No mundo das redes, sejam elas de organizações, grupos ou indivíduos, destaca-se a 

presença da colaboração interna e externa aos ambientes onde estes elementos estão inseridos, 

para agregar valor, garantir competitividade e transferir conhecimentos. Os relacionamentos 

inerentes às redes, consideradas como fontes de inovação, melhoram a aprendizagem, 

aumentam o conhecimento e criam novas oportunidades. A aprendizagem em rede desenvolve 

e aperfeiçoa habilidades de uma forma bem flexível. As melhores empresas são as que mais 

colaboram, pois a crescente complexidade nas áreas de tecnologia, marketing, produção, entre 

outras, impede seus plenos domínios ao se trabalhar sozinho. Nas redes, a cooperação e o 

alinhamento de estratégias entre os diversos atores permitem reduzir custos, dividir despesas, 

investimentos e riscos e criar competências únicas, elevando os níveis de desempenho e 

permitindo que todos lucrem mais quando estão juntos do que isolados (INESC, 2007) e 

(CARNEIRO ET AL., 2007). 

2.3.3 Redes Sociais 
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Ao considerar as redes em um sentido mais macro, representadas como parte 

fundamental da estrutura da sociedade, Lopes & Moraes (2000) apontam para esses conjuntos 

de relacionamentos como redes sociais, cujas características mais importantes remetem a sua 

natureza social e ao conceito de relacionamento conhecido da universal teoria weberiana. 

Para Castells (1999), uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto, sujeito a 

mudanças, altamente dinâmico, suscetível de inovação e sem ameaças ao seu equilíbrio. 

Segundo Alcará et al. (2006), as redes sociais são representadas por atores, os já 

mencionados nós da rede que mantém ligações entre si devido a um propósito específico, que 

as movimenta e as potencializa. Seus estudos teóricos trazem que o mapeamento das redes 

sociais permite a visualização das ligações entre atores no ambiente organizacional, 

constituindo-se, assim, importante recurso para o compartilhamento da informação e do 

conhecimento. As redes são instrumentos apropriados para a economia capitalista baseada na 

inovação, globalização e concentração descentralizada e para uma organização social que vise 

a suplantação do espaço e invalidação do tempo Castells (1999). Apesar de Lopes & Moraes 

(2000) julgarem também como problema a não delimitação consistente do escopo de atuação 

das redes dentro da literatura, os mesmos consideram que as redes sociais incluem as redes 

organizacionais. Neste trabalho, os autores começam com o conceito de redes no sentido mais 

amplo, que são as redes sociais, depois sob um sentido mais restrito, afunilando até chegar às 

redes organizacionais. 

As redes de relacionamento entre as organizações surgiram quando estas passaram a 

atuar além do limite de suas fronteiras com o intuito de garantir novos parceiros ou 

colaboradores e consumidores, ou seja, a quebra dos limites da organização e o seu ambiente, 

contribuindo para um impressionante desenvolvimento das transações comerciais 

internacionais Lopes & Moraes (2000). O estudo de Castells (1999) trata em detalhes o novo 

modelo da economia com seu capitalismo informacional. 

Na opinião de Wenger et al. (2002) a comunidade é a responsável pela criação do tecido 

social da aprendizagem pois as relações estabelecidas entre os envolvidos é que encorajam a 

partilha de ideias. Pode-se dizer que os termos redes sociais ou de relacionamento, 

comunidades virtuais, comunidades de prática, redes colaborativas, redes temáticas 

encontrados na literatura podem ser tratados como afins, pois fazem alusão a mesma forma de 

articulação baseada em relações cujos atores podem ser pessoas, instituições ou organizações 

aptas a se conectar com novos parceiros e dispostas a trocar ensinamentos e experiências. Nos 
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próximos parágrafos, argumenta-se em favor dessa perspectiva através de material originado 

de várias fontes, que também reforçam a confluência do significado dos termos. 

O artigo publicado no Jornal do Comércio A (2010), por exemplo, mostra que a 

preocupação das empresas apenas com a produtividade dificulta a entrada de informações, 

conexões e oportunidades no seu meio e como as redes sociais são determinantes no 

desempenho das companhias na era do conhecimento podendo ser um diferencial positivo. 

Apesar de não entrar em detalhes, esta matéria se refere, ainda, a alguns estudos que indicam 

como os sites de relacionamento e outras ferramentas de compartilhamento de ideias são 

fundamentais para criar um ambiente de inovação. Os funcionários mais criativos estão em 

permanente contato com outras mentes e a junção das competências de ambos beneficia o 

ambiente corporativo. Segundo essa matéria, as instituições também participam das redes 

sociais, 17% das corporações (dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP)). O 

orkut lidera o ranking das redes mais usadas com 75% das empresas presentes, seguida pelo 

twitter. 

Flores (2006) classifica os modelos ou formas de colaboração em dois grupos, um deles 

trata exatamente das redes como parte de um contexto espacial onde não apenas empresas 

colaboram, mas também outras entidades como universidades, centros de pesquisa, 

associações e órgãos governamentais. Diferentes classes de profissionais têm desenvolvido e 

aplicado as redes sob esse aspecto para compreender como os processos de colaboração e 

aprendizado coletivo influenciam a capacidade de inovação de determinados locais em termos 

de impacto e maximização. Embora não focalizem as tecnologias utilizadas através destes 

modelos, eles analisam os mecanismos de agregação dos agentes para identificar e definir as 

políticas diferentes que poderiam ser implementadas para aumentar competitividade e 

também compreender porque algumas regiões são mais inovadoras que outras. 

No Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), as comunidades virtuais se 

destacam como meio de compartilhar e aprimorar conhecimentos de processos nos diversos 

segmentos da sociedade. Essa forma de organização em redes cresce a cada dia, possibilitando 

o agrupamento de pessoas com interesses comuns, estejam elas próximas ou distantes. 

Governos e organizações privadas já descobriram o potencial de integração que as 

comunidades virtuais proporcionam. Neste órgão, as comunidades são utilizadas para integrar 

processos de trabalho e permitir a construção e disseminação de conhecimentos, espalhados 

nas suas dez regionais pelo país. Seu incentivo na organização está contemplado na sua nova 

política de gestão do conhecimento (CARVALHO, 2009). 
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Para Wenger et al. (2002) comunidades de prática são grupos de pessoas que 

compartilham um interesse, um conjunto de problemas ou uma paixão sobre um assunto e que 

aprofundam seus conhecimentos e especializações nessa área através de interação contínua. 

Além disso, as comunidades de prática aproximam as pessoas, resolvem problemas e criam 

novas oportunidades. Essas pessoas não precisam trabalhar juntas sempre, embora os 

encontros sejam reconhecidos pelo valor de suas interações. Eles permitem compartilhar 

informações, ideias e opiniões e discutir suas situações, aspirações e necessidades, ajudando 

na solução dos problemas de cada participante. Os encontros podem ser virtuais precisando 

contar apenas com o apoio das tecnologias colaborativas. O valor do aprendizado em grupo 

também reverte em satisfação pessoal: de conhecer gente que entende o seu ponto de vista e 

de pertencer a um grupo interessante de pessoas que podem inclusive desenvolver um senso 

de identidade. 

O modelo das comunidades de práticas não é novo, elas foram o primeiro conhecimento 

das estruturas sociais. Podem ter conotação social ou a função de negócios e continuam a se 

proliferar até os dias de hoje em cada aspecto da vida humana, sejam formalmente 

reconhecidas ou não. As comunidades de prática se referem, nesse caso, a um tipo exclusivo 

de estrutura do conhecimento, sendo a prática o próprio conhecimento específico 

desenvolvido pela comunidade, como as ideias, os referenciais, as ferramentas, a informação, 

as boas práticas, os resultados, as narrativas que irão compartilhar, acumular e disseminar. 

O livro de Wenger et al. (2002) mostra uma tabela que faz a distinção entre as 

comunidades de prática e outras estruturas. Na comunidade de prática o objetivo é criar, 

expandir e trocar conhecimentos e desenvolver capacidades individuais. Aqueles que se auto-

selecionam com base em perícia ou paixão por um assunto pertencem à comunidade, cujas 

fronteiras não são claras. São unidos pelo entusiasmo, compromisso e identificação com o 

grupo e suas especialidades. Evoluem e terminam organicamente, ou seja, duram enquanto 

houver relevância para o tema e valor e interesse em aprender juntos. 

A definição de INESC (2007) das redes colaborativas como “rede de organizações, 

grupos e indivíduos que se constituem e dissolvem para atingir objetivos comuns, 

normalmente de curto ou médio prazo, de acordo com as chances proporcionadas pelo 

mercado em que se inserem”, confirma a afinidade de interpretação no emprego das 

expressões comunidades de prática e redes colaborativas. 

Para Wenger (2003), as comunidades de prática estão em toda parte. Todos estão 

incluídos nas comunidades de prática, seja em casa, na escola ou por meio dos próprios 
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hobbies. As comunidades de prática a que se pertence mudam ao longo da vida devido a 

constante busca pela sobrevivência e por prazeres mais diferenciados. Pessoas entrosadas 

perseguem seus propósitos, interagem entre si e com o mundo, em sinergia, elas aprendem. 

Ao longo do tempo, isso resulta em práticas de aprendizagem coletiva que refletem tanto o 

exercício nos negócios quanto nas relações de atendimento social. Estas práticas 

correspondem a propriedade desse tipo de comunidade chamada de comunidade de prática. 

Assim, as práticas giram em torno de determinados assuntos e os propósitos almejados, 

que unem forças e vontades e culminam em aprendizado, podem ser referidos como temas 

para essas comunidades ou redes a seguir. 

2.3.4 Redes Temáticas 

As redes temáticas como instrumento agregador de elementos dispostos a unir esforços 

em benefício comum podem se adequar a assuntos de qualquer natureza, embora abordem 

aspectos mais tecnológicos segundo a literatura consultada. 

2.3.4.1 Redes temáticas no Brasil 

A Petrobrás, um dos maiores destaques nessa área entre as empresas nacionais, tem no 

uso de tecnologia, considerado como um dos motivos do seu grande sucesso, o consumo de 

valores da ordem de milhões de reais por ano (A PETROBRÁS em 2007 - Anexo 1). Mesmo 

trazendo grande retorno, esses investimentos levaram a companhia a desenvolver a estratégia 

das redes temáticas: uma vez identificados temas tecnológicos que atendessem à consecução 

de seus objetivos específicos e da indústria, constituir em torno dos temas escolhidos uma 

rede de universidades e fornecedores de bens e serviços trabalhando em conjunto. Como os 

problemas acontecem no país inteiro, a Petrobrás percebeu que não seria suficiente uma única 

região entender de determinado assunto e decidiu trabalhar em parceria com as universidades, 

objetivando construir um grande banco de dados. Cada universidade contribuindo com seus 

dados na expectativa de resolver os problemas (PETROBRÁS A, [2009]) e (PETROBRÁS B, 

[2009]). 

Como essas redes podem ser computacionalmente intensas, a ideia de montar um 

computador de grande porte em um determinado lugar onde todas as universidades pudessem 

acessá-lo otimizaria recursos. Essas instalações são necessárias para chamar a atenção de 

talentos e pesquisadores, criar oportunidades e mesmo propor desafios às instituições com 

menos posses, mesmo que estejam aptas a trazer contribuições ao processo. Esse tipo de 

conduta fomenta a interação entre universidades, permite formar colaboradores e fortalece 
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potencialidades regionais, reforçando a capacitação de instituições científicas nos estados 

onde a companhia opera. O conhecimento gerado pode ser aplicado em problemas similares, 

em benefício para toda a sociedade. A possibilidade de se implementar este tipo de rede 

resulta de compromisso entre as partes envolvidas, embora não seja necessário ligação 

anterior entre os parceiros. 

A Petrobrás comemora três anos do projeto redes temáticas junto aos reitores de 

universidades e diretores de institutos de pesquisa que participam do projeto. No período entre 

2006 até o final de 2009, investiu quase dois bilhões de reais em instituições brasileiras de 

pesquisa e desenvolvimento (A PETROBRÁS em 2007 - Anexo 1). Hoje PETROBRÁS A 

([2009]), as trinta e oito redes temáticas existentes interligam mais de cem universidades e 

instituições no país – há controvérsias em relação a esses números segundo PETROBRÁS B 

([2009]) cujos totais apontados correspondem a 50 redes e 80 instituições. Segundo Levy 

(2006), as 38 redes temáticas estabelecidas pela Petrobrás desdobram-se em pelos menos 400 

projetos. As redes temáticas com foco nas tecnologias estratégicas ligam o Centro de 

Pesquisas & Desenvolvimento da Petrobrás (CENPES) e as instituições parceiras 

(PETROBRÁS, 2008). 

Além da Petrobrás e das instituições nacionais de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), 

o modelo de redes conta com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), 

a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e os Ministérios da Ciência e Tecnologia 

(MCT) e de Minas e Energia (MME). “Partimos do princípio que, a partir de investimentos 

fortes em infraestrutura física e capacitação são criadas condições de excelência para 

desenvolver, no país, projetos de P&D arrojados e gerar uma quantidade significativamente 

maior de inovações... o objetivo é ver o Brasil reconhecido como líder mundial em inovação 

no setor de petróleo, gás e energia”, explica o gerente executivo do CENPES, Carlos Tadeu 

da Costa Fraga. 

As informações acerca das parcerias entre a Petrobrás e as universidades estão em toda 

parte. A UFPE, por exemplo, participa de 10 redes temáticas com gestão da Petrobrás. Levy 

(2006) informa que a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) firmou em maio de 

2006 mais uma parceria estratégica com a Petrobrás para projetos de pesquisa e 

desenvolvimento. A Universidade atuará em 19 das 38 redes temáticas definidas pela 

companhia para incrementar sua atuação nos segmentos de petróleo, gás e energia. Além da 

UNICAMP, participam do programa outras 75 instituições de ensino e pesquisa. As redes 
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temáticas abordadas por esta instituição nos anos de 2007 a 2009 estão listadas em Redes 

Temáticas da UNICAMP - Anexo 2. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa da UNICAMP está disponibilizando em sua página na web, 

um espaço para seus pesquisadores criarem redes temáticas virtuais de pesquisa. Esta 

iniciativa visa proporcionar uma rápida consulta de usuários internos e externos sobre 

pesquisadores e temas de pesquisas desenvolvidas na universidade, como também, possibilitar 

novas oportunidades para colaborações e projetos multidisciplinares e entre as unidades. As 

redes temáticas virtuais das mais variadas áreas estão listadas em Redes Temáticas Virtuais de 

Pesquisa da UNICAMP - Anexo 3 (UNICAMP, 2009). 

As redes também enveredam rumo à sustentabilidade, tão importante atualmente. O 

Brasil precisando adotar esses conceitos em suas políticas públicas para ter condições de 

enfrentar grandes desafios na administração dos seus sistemas ecológicos, econômicos e 

sociais desde o início dos anos 2000 e com sua extensão territorial, suas diferenças 

geográficas e sua diversidade socioeconômica impedindo uma análise integrada e sistêmica 

do seu processo de desenvolvimento. Com base nestas questões, consta em Rede Geoma 

(2009) que modelos quantitativos de desenvolvimento podem ajudar. 

Para enfrentar essas dificuldades, instituições brasileiras de pesquisa e desenvolvimento, 

baseadas nos novos níveis de competência científica, propõem a Rede Temática de Pesquisa 

em Modelagem da Amazônia com objetivo de desenvolver modelos computacionais para 

avaliar e prever cenários sob diferentes tipos de atividades humanas e cenários de políticas 

públicas capazes de: antecipar o comportamento dos sistemas ecológicos e sócio-econômicos 

em diferentes escalas geográficas, dentro do conceito de sustentabilidade; auxiliar a tomada 

de decisão nos níveis local, regional e nacional, ao fornecer ferramentas de simulação e 

modelagem; e, contribuir na formação de recursos humanos nos níveis de mestrado e 

doutorado. 

Ainda em nível nacional FINEP (2009), tem-se a chamada pública da Financiadora de 

Estudos e Projetos do MCT com o objetivo de selecionar propostas para apoio financeiro a 

novos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) de interesse do setor de 

Petróleo e Gás natural (P&G) em redes previamente estruturadas, no âmbito das REDES CT-

PETRO (risco exploratório, Amazônia brasileira, monitoramento ambiental, materiais, 

modelagem computacional, asfalto), nas regiões Norte e Nordeste, além da sua expansão para 

instituições de outras regiões e, também, a NOVAS REDES CT-PETRO, de abrangência 

nacional, visando a execução de projetos de interesse para empresas fornecedoras de bens e 
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serviços para o setor, nos temas: processos de fabricação metalúrgica, eletrônica embarcada 

em equipamentos, engenharia industrial do setor P&G, industria naval e offshore do setor de 

P&G. 

O documento da FINEP informa os objetivos de cada rede temática, sobre a 

elegibilidade das instituições participantes, inclusive as fundações de apoio as universidades, 

sobre a forma de gerenciamento das redes, os recursos financeiros a serem concedidos, os 

prazos, as exigências feitas às instituições interessadas, os procedimentos de seleção, 

avaliação, contratação, entre outros. 

2.3.4.2  Redes temáticas no exterior 

Existe muitas iniciativas no contexto das redes temáticas em Portugal. Rumo ao 

crescimento, qualificação e desempenho do seu sistema científico e tecnológico, esse país 

investe na articulação em rede de grupos de pesquisadores que se encontram distribuídos em 

várias instituições científicas, empresariais e públicas, visando complementar competências, 

disciplinas e metodologias em torno de temas científicos específicos, segundo os estudos de 

Aveiro (2004). A constituição de redes temáticas dentro do país melhora o posicionamento de 

instituições do sistema científico e tecnológico nacional na adesão a redes temáticas de outros 

países além de reforçar a sua internacionalização. 

O Information and Communication Technologies Institute da Carnegie Mellon 

University (CMU), pretendendo potencializar o desenvolvimento da investigação em áreas 

consideradas de futuro e criar uma proximidade crescente com a indústria, motivando a 

concretização de projetos mais valiosos para as empresas nacionais, através do Programa 

Carnegie Mellon, lançou três novas redes temáticas no início de 2010, em Coimbra e em 

Lisboa, no âmbito dos Fóruns de Inovação que reuniu o presidente da CMU e os diretores do 

programa CMU - Portugal, entre outros representantes da universidade norte-americana. O 

Programa Carnegie Mellon - Portugal reúne a Carnegie Mellon University e as universidades 

portuguesas parceiras de Coimbra, Aveiro, Lisboa e Madeira (COHON et al., 2010) e (UC, 

2010). 

A Universidade de Coimbra e a Carnegie Mellon University desenvolvem 

conjuntamente dois programas avançados na área de engenharia de software, destinados a 

formar os futuros líderes nestes campos, com particular atenção para a gestão eficiente de 

equipes, projetos e processos, assim como o desenvolvimento de software em grande escala. 

A Universidade de Coimbra é uma referência incontestável no âmbito do ensino superior em 

Portugal, pela qualidade reconhecida do ensino ministrado nas suas oito faculdades e pelos 



Capítulo 2 Referencial Teórico 

 

 20 

avanços que tem proporcionado em várias áreas do conhecimento em seu país e no mundo. 

Esta universidade não constitui apenas um verdadeiro destaque de Portugal no exterior, pode-

se ver sua atuação em diversas frentes, esforços de melhoria constante que lhe garantem 

trabalhos de qualidade, em ligação com organizações multinacionais e internacionais UC 

(2010). Opina-se que a constituição de redes temáticas em universidades de referência 

aumenta a credibilidade e o incentivo para adotar esse tipo de empreendimento. 

As áreas das redes temáticas de investigação, pioneiras em Portugal e apresentadas 

como objetivo no primeiro de um conjunto de Encontros de Inovação promovidos pelo 

Programa supracitado, envolvem novidades em produtos e serviços para a internet do futuro, 

segurança e proteção de infraestruturas críticas e tecnologias para os novos meios interativos. 

A iniciativa da implantação destas redes, baseada no trabalho realizado no âmbito da 

parceria internacional com a CMU, levará à união das competências dos centros de 

investigação nacionais, do setor privado e de agentes governamentais. Consequentemente, a 

médio e longo prazo, estas redes traduzir-se-ão em projetos inovadores e impulsionadores de 

novas tecnologias em Portugal, com repercussões no seu sistema econômico e empresarial,  

considera João Barros, diretor nacional do Programa CMU – Portugal (UC, 2010) e (COHON 

ET AL., 2010). 

Vê-se que o estado da arte no Brasil e no meio internacional se revela promissor quando 

o assunto é rede temática.  

2.3.5 Tecnologia e Educação 

No vasto material existente na literatura, em torno da esfera educacional, onde se tem o 

contexto da rede proposta, percebe-se que professores e alunos vêm utilizando a tecnologia 

para quebrar as barreiras da sala de aula e aprender de forma integrada às comunidades 

virtuais. Consta na matéria Jornal do Comércio B (2010) sobre a decisão nacional da copa de 

inovação, Imagine Cup, da Microsoft que um dos projetos brasileiros finalistas na categoria 

design de software - o Multi-Education - é uma rede social onde instituições e professores 

podem compartilhar informações, material didático e discutir como a internet pode apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem. Um segundo projeto, o Pro@Edu, também voltado à 

educação, é uma solução com proposta de melhorias à experiência do aluno e do educador no 

ensino à distância, em qualquer nível, ampliando as possibilidades de uso da tecnologia no 

setor, transformando o ensino numa experiência colaborativa que vai além do limite físico da 

sala de aula (PROATIVA, s.d.). 
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Bélisle et al. (2005) mostram algumas características e resultados de pesquisas em torno 

da pertinência dos investimentos em tecnologias da informação e comunicação na educação 

face ao crescimento que há nessa área, cujos estudos mais recentes concentram-se em 

articular as dimensões social e técnica e apreender os usos das TICs como mediações. Estes 

autores constatam que, embora as descobertas deixem a desejar no tocante às reais melhorias 

trazidas ao processo do ensino-aprendizado pela introdução das TICs sob a ótica de uma 

lógica cultural, pode-se legitimar a modernização tecnológica que elas introduzem e entender 

que essas ferramentas tecnológicas permitem ampliar, melhorar e enriquecer a atividade de 

ensino. 

Entre as quatro abordagens - didática, cognitivista, cidadania e cultural - mostradas no 

estudo citado que impõem exigências próprias à integração das TICs no processo educativo, 

destaca-se a abordagem cidadania e a cultural, por sua íntima relação à temática do exemplo e 

por acreditar que essas leituras podem fazer diferença na descoberta de soluções e aumentar a 

taxa de êxito em diplomação dos estudantes matriculados nos cursos de graduação. 

A abordagem cidadania supõe a escola como lugar de socialização que serve para 

construir a sociedade. Sendo o estudante um cidadão, ele deve assumir seu papel na 

organização e direcionamento da sociedade, pois a escola tem obrigação de auxiliar tanto na 

construção dos conhecimentos quanto na formação das pessoas. Essa abordagem poderá 

privilegiar a identificação de indicadores permitindo o conhecimento da origem das 

informações, sua viabilidade, assim como sua pertinência. Percebe-se, sob a ótica da 

cidadania, a importância da participação do discente no tratamento do problema e a garantia 

do espaço necessário ao cumprimento dos seus deveres e à exigência dos seus direitos no 

âmbito da rede proposta. 

A abordagem cultural supõe a escola como lugar de integração na cultura. Conhecer sua 

própria cultura, sua língua. As TICs tornam acessível essa rica base sensorial de toda 

experiência cultural que é encontrada na pintura, no folclore, nas artes. Assim, as TICs se 

abrem para a história de outros povos e para as novas culturas. Essa abordagem pode 

privilegiar a diversidade das informações e sua capacidade de apresentar diferenças de 

concepção da sociedade. O aluno trará sua opinião sobre as questões da permanência ou 

desistência dos cursos para a rede. As abordagens cidadania e cultural, por si próprias, 

descortinam o motivo de serem mencionadas. 

Influenciados pela referência à participação dos alunos no processo educativo, posto que 

participação sugere ação e conexão, e por algumas reflexões de Bélisle et al. (2005) sobre 
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atores envolvidos na realização dos estudos, vê-se que a ideia da rede temática pode unir 

diferentes tipos de pessoas: os que coordenam, ensinam e educam; os que estudam, obedecem 

e estão em formação; e os invisíveis, anônimos, cativos e disponíveis. Destacar a importância 

da opinião dos pais, pela propriedade inerente aos sabores vividos, aos depoimentos de relatos 

de vida e as informações capazes de enriquecer a construção de pontos de vista. Os pais 

constatam e por isso ajudam na tomada de consciência do que não funciona. 

Ramos (2007) investiga o uso de tecnologias colaborativas em ambientes escolares, 

analisando as possibilidades e os limites da aprendizagem colaborativa apoiada por 

computador e as compreensões dos professores nesse processo educacional. A pesquisa 

apresenta os resultados relacionados ao entendimento e ao uso da colaboração como estratégia 

pedagógica e das ferramentas tecnológicas, principalmente a internet. Defende a utilização 

criativa do computador, o qual permite avançar e promover a construção de conhecimentos, 

com o professor desempenhando seu relevante papel. A colaboração exige flexibilidade às 

atribuições que cada um exerce no grupo e destaca que nenhum participante pode ser 

prejudicado. A colaboração passa por um processo de construção coletiva por troca de 

experiências, por um planejamento articulado envolvendo todos os segmentos da escola. 

Segundo Mason 1998 apud Ramos (2007), o desenvolvimento tecnológico tem 

ampliado as possibilidades de comunicação e permitido a formação de grupos de trabalho 

colaborativo. As atividades que utilizam estas tecnologias podem enriquecer os processos de 

ensino e aprendizagem, bem como oferecer suporte para atividades colaborativas ao envolver 

pessoas de diferentes locais, o que tende a favorecer as trocas de informações e o contato com 

visões mais diversificadas sobre o mesmo problema, o que reforça o estudo de (BÉLISLE ET 

AL., 2005). 

As vantagens da colaboração, segundo a opinião dos professores investigados por 

Ramos (2007) e dos autores mencionados nas referências bibliográficas do seu estudo, são 

idênticas, confirmando a importância desse modo de conduzir o ensino. Como resultado tem-

se que a colaboração possibilita a troca de experiências e conhecimentos e viabiliza a 

construção coletiva do conhecimento; desenvolve a capacidade de pesquisar, sintetizar e 

concluir e amplia as fontes de informação para além dos materiais didáticos e incluem a 

discussão e a troca de ideias e experiências; desenvolve a escuta, as habilidades de 

comunicação, de organização e de coerência; contribui para a integração e socialização; 

envolve o exercício da convivência, o respeito aos limites, a divisão de tarefas e a 

responsabilização dos alunos pelo trabalho. 
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2.3.6 O Tema “Evasão e Retenção do Discente na Graduação” 

A sugestão de uma rede temática envolvendo o problema da graduação está associada 

ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) e a definição da UFPE, em consonância com as metas do REUNI, dos objetivos 

gerais do seu projeto individual: aumentar gradativamente a taxa de conclusão de curso dos 

atuais 61,42% para 90% em 2012; reduzir dos 7% atuais para 2% a evasão escolar no ano de 

2012 e reduzir a retenção dos atuais 58,4% para 20% no ano de 2012 UFPE (2007), o que 

reforça a pesquisa proposta. 

O colapso da educação no Brasil, um dos resultados do fracionamento dos verdadeiros 

valores éticos e morais que a sociedade vem sofrendo ao longo dos anos, é sempre objeto de 

polêmicas discussões, um problema que interfere direta e profundamente na mobilidade 

social, podendo levar a viés de muitas injustiças. Tomando o exemplo da exclusão como uma 

delas, realça-se a capacidade inovadora que o nível educacional pode exercer na construção 

de uma nova sociedade com maiores níveis de inclusão social. 

Tem-se na escola, histórica detentora intelectual, a grande força com competência de 

mudança que pode reverter a situação, ajudando a transformar a vida difícil de muitos 

brasileiros. Conscientes de que a educação promove respeito, dignidade, segurança, liberdade, 

igualdade, além de muitas outras conquistas, tem-se a obrigação de defendê-la como um 

direito do cidadão. 

A interrupção ou a longa permanência dos discentes em seus cursos são pontos críticos, 

que podem ser considerados como um dos inúmeros fatores desencadeantes da crise. 

Subtende-se que as dificuldades para o ingresso nas universidades públicas deveriam levar o 

educando a repensar sua decisão no momento que ele escolhe desistir de sua graduação antes 

de concluí-la, pois somente um pequeno percentual da população do país tem acesso ao 

ensino superior. Como cidadão, cada universitário deveria cursar ou então deixar a vaga para 

outro jovem, independentemente de sua origem social ou econômica Kruel (1988). 

Segundo Biazus (2004), em termos financeiros, cada aluno evadido e não diplomado 

representa um investimento sem retorno que implica em desperdício para os cofres da nação. 

Diante do compromisso que a instituição educadora tem para com a sociedade, lembrar-se dos 

serviços de qualidade que devem ser oferecidos por ela e do controle necessário que devem 

ter com perdas do tipo evasão, retenção e outros custos excessivos que podem ser evitados. 

Os constantes avanços e acelerações da nossa sociedade requerem criatividade e 

renovação como condição de sobrevivência em qualquer esfera. Com aparente ressonância em 
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torno de breves soluções para o então eleito problema das universidades, a discussão, 

orientada para maximizar a eficiência do sistema de ensino, reconhece a necessidade de 

mudanças. 

A Fundação Carlos Chagas publicou que, no período entre 2000 e 2005, a média da 

evasão no ensino superior federal foi de 11%. As estratégias em favor de resolver o problema 

são assuntos em destaque em todas as IFES (ANDIFES & UNIVERSIA BRASIL, 2008). 

Os primeiros estudos efetivos, em nível nacional, que intencionavam compreender a 

situação, surgiram há uma década aproximadamente, a exemplo do realizado pela Comissão 

Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras, da Secretaria da 

Educação Superior (SESu) do Ministério de Educação e Desportos (MEC3), instituída há 

treze anos, de acordo com (CUNHA, TUNES e SILVA, 2001). 

Recentemente, a criação de planos de reestruturação e expansão das universidades 

federais veio reforçar a ideia quanto a soluções mais ostensivas para reduzir esse número de 

alunos evadidos ou retidos nos cursos de graduação (BRASIL, 2007). 

Como exemplo, tem-se o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 

2007, que define como um dos seus objetivos dotar as universidades federais das condições 

necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior e apresenta-se 

como uma das ações que consubstanciam o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

lançado pelo Presidente da República em 24 de abril de 2007. 

Portanto, pode-se comprovar a real necessidade e urgência de instrumento que mapeie a 

situação do ponto de vista de possíveis soluções, uma vez que a maioria das investigações 

focaliza as causas do problema ou apresenta indicadores em níveis quantitativos. 

Diante do diagnóstico da educação superior brasileira registrado na literatura, o governo 

federal vem, em caráter urgente, empenhando-se na reestruturação da educação superior 

visando a elevação dos níveis de acesso e da qualidade do ensino e a diminuição do retardo na 

finalização dos cursos, através do supracitado PDE no ano de 2007. 

Diante do exposto, acredita-se ter justificado o quanto é relevante e oportuno estudar 

sobre redes temáticas, tecnologias colaborativas e o tema evasão e retenção estudantil na 

graduação da UFPE. 
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3   METODOLOGIA 

3.1 Objetivos da Pesquisa 

O capítulo correspondente a metodologia científica de uma dissertação mostra a 

organização das etapas desenvolvidas com descrição meticulosa e precisa das ações 

produzidas ao longo dos trabalhos de pesquisa de acordo com os estudos que foram 

realizados. Nele se formula os objetivos e o método utilizado para atingi-los. 

Este estudo teve como metas a apreensão de conhecimentos sobre redes temáticas e 

tecnologias da informação e comunicação de suporte a colaboração, a elaboração do passo a 

passo para a criação de uma rede temática ambientada no meio acadêmico, a contribuição 

para a investigação científica e a sugestão de novas formas de considerar a questão da evasão 

e retenção no âmbito da graduação na UFPE. 

3.2  Tipo da Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com características qualitativa dado pelo seu 

caráter descritivo, por sua realização apoiada em método indutivo, por ter como foco principal 

o caminho a ser seguido e não o ponto final a ser alcançado e por não permitir a seus 

construtos nenhum tipo de operacionalização de variáveis. Também traz consigo aspectos de 

pesquisa exploratória, segundo entendimento dos autores (Godoy 1995 & Gil 1991 apud 

Clemente 2007), por tentar, através do levantamento bibliográfico, a formulação de uma 

aplicação que reúne os conhecimentos adquiridos, compilados e entregues em forma de 

roteiro empírico e também de esquema gráfico. A pesquisa exploratória consiste em 

procedimento metodológico de abordagem qualitativa. 

3.3  Desenvolvimento da Pesquisa 

A etapa inicial, do conjunto de proposições e ideias teóricas e da revisão bibliográfica, 

teve como objetivos apresentar os principais conceitos encontrados na literatura, entender a 

evolução científica que serviu de base à realização desta pesquisa e definir os problemas a 

serem tratados ao longo do trabalho, assim como propor alternativas para suas soluções. 

As fontes analisadas corresponderam a informações relevantes de artigos científicos, 

relatórios de consultoria, notícias em periódicos impressos, livros didáticos, estudos de caso, 

trabalhos de conclusão de pós-graduação e dados extraídos da internet. Os conteúdos 
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encontrados permitiram conhecer sobre redes e tecnologias e foram direcionados ao 

embasamento da pesquisa e ao atendimento das formalidades exigidas pela ciência. 

Existe uma grande concentração de trabalhos científicos nas áreas de educação, ciência 

da informação, redes sociais, redes colaborativas, a maioria com discussões afins, mas que 

não tratam especificamente sobre redes temáticas. Assim como em relação às tecnologias 

colaborativas, enfrentou-se certa dificuldade na coleta de informações para fundamentar a 

presente pesquisa. Entende-se que corresponde a uma área de conhecimento emergente que 

envolve novos conceitos e abordagens ainda em consolidação. Encontra-se na dissertação, 

referências a trabalhos interessantes voltados para o ambiente das organizações. 

O tratamento das redes e temas correlatos ao seu universo social, assunto estudado na 

segunda parte, procurou ajudar no esclarecimento, delimitação e abrangência de expressões 

associadas à ideia de rede, principalmente no contexto das redes sociais, das comunidades de 

prática, das redes colaborativas e das redes temáticas. As definições e conceitos encontrados 

no próprio material sob investigação poderiam confundir e dificultar o entendimento do 

assunto pela proximidade inerente ao sentido e associação entre os mesmos. Por isso, as 

incertezas e expectativas referentes aos termos, o alcance da real importância de um trabalho 

colaborativo e o apoio que pode ser trazido pelas tecnologias de apoio a colaboração foram 

amplamente discutidos. A etapa exigiu cuidados em relação ao emprego desses vocábulos. 

A metodologia adotada no quarto capítulo utilizou as características das comunidades 

de prática e suas similaridades com as redes temáticas, para visualizá-las como estruturas 

semelhantes em nível de funcionamento, comportamento e filosofia, e assim estudá-las em 

paralelo através do texto. A necessidade de entender sobre redes temáticas foi decisiva na 

definição dos seus objetivos gerais e também dos objetivos adaptados ao contexto da rede 

específica. Nesse sentido, toda a fundamentação concebida às comunidades de prática foi 

usada com as redes temáticas. 

A ideia do tema da rede surgiu em decorrência do testemunho do abandono ou 

permanência no curso além do prazo normal, por perceber que muitos alunos são imaturos e 

estão na universidade sem nenhuma motivação, pela insegurança nas escolhas da profissão a 

seguir, pelos tímidos que têm dificuldade de conviver no meio acadêmico, por aqueles 

medrosos que sentem dificuldade para enfrentar as avaliações, pelo aluno em busca do 

diploma que não percebeu a importância de uma boa formação e, ainda, pela falta de 

compreensão emocional de muitas pessoas envolvidas com eles. 
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Ao discriminar cada elemento constituinte da rede, previu-se uma avaliação em torno 

das suas dimensões. Isto significou conhecer os participantes, as relações entre eles, os papéis 

que lhe cabiam de acordo com seus perfis individuais, os recursos disponíveis, as funções 

relacionadas ao ciclo de vida e todas as regras e preceitos definidos em termos de diligência 

da rede temática. Cada uma destas subdimensões foi agrupada em dimensões maiores e 

correlacionadas pelos seus autores. 

Na quinta parte, correspondente ao capítulo da aplicação, construiu-se o passo a passo 

de geração da rede, sempre guiados pelos estudos do Programa Equal (2003), Aveiro (2004), 

Camarinha-Matos & Afsarmanesh (2006), Carneiro et al. (2007) sem o compromisso de 

submeter cada trecho a análises profundas, nem de validá-los individualmente, uma vez que 

na proposta do trabalho não foram incluídas a modelagem em si, nem a simulação. Entende-se 

que outros mecanismos facilitadores ao planejamento, controle e avaliação podem ser 

elaborados em consonância com as atividades a serem desenvolvidas na rede. 

Para ilustrar alguns desses passos, elementos gráficos foram introduzidos. Os demais 

passos que não se encontram associados aos grafos foram tratados apenas discursivamente. 

De acordo com o conhecimento adquirido pode-se, ainda, dizer que acima de uma 

aplicação desenvolveu-se o ensaio de um experimento, se converta ele em sucesso ou 

insucesso. 

No capítulo, trata-se de algumas orientações importantes para a rede operacionalizar. 

Espécie de plano de ação ou mesmo recomendações a fim de tentar dirimir problemas ou 

erros na condução do seu funcionamento em caso de inexperiência de principiantes. 

Lembrando que, como organismo vivo, as redes são únicas, podendo apresentar 

características bem diferentes, singulares aos perfis dos seus participantes, ao ambiente onde 

está inserida, às formas de relacionamentos existentes, além de outras particularidades. 

Os detalhes relativos à elaboração do roteiro da rede proposta foram incluídos 

diretamente no texto por constituírem o próprio resultado. Fez-se, na realidade, uma 

explanação geral sobre o assunto que culminou em recomendações que podem ser relevantes 

ao desenvolvimento de um aplicativo, na presente concepção. 

A plataforma necessária ao funcionamento da rede temática não foi definida com rigor 

neste trabalho, embora a expectativa seja receber apoio das tecnologias existentes na própria 

UFPE sem nenhum custo adicional. 

Um aspecto interessante da pesquisa foi a identificação existente entre a proposição 

holística dada ao tema evasão e retenção e a visão, também holística, trazida por Coleman & 
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Levine (2008) sobre a atividade da colaboração, que comprova uma preocupação mais 

completa e abrangente em relação ao sentimento e à perspectiva integrada com que os estudos 

foram realizados. 

O sexto capítulo, conferido às tecnologias colaborativas, foi baseado nas referências 

teóricas e conceitos relacionados às tecnologias e redes colaborativas e também à própria ação 

da colaboração e seus elementos característicos. Estudos sobre sistemas colaborativos, 

classificações, tipologias, aplicações e tendências emergentes das tecnologias colaborativas. 

Durante o trabalho, foram organizados os resumos dos materiais coletados para 

posterior análise, avaliação e seleção do que seria incluído nos textos. Cada revisão dava 

origem a uma nova versão. Contudo o retorno ao ponto de partida é sempre previsível devido 

às conquistas e maturidade adquiridas durante a elaboração de qualquer tipo de estudo. 

O método de investigação adotado utilizou de forma considerável as próprias 

tecnologias de apoio à colaboração trazendo coerência ao seu desenvolvimento, no sentido de 

formalizar na prática o que o estudo fazia em teoria. Na medida do possível, as consultas 

realizadas online eram confirmadas pelo modo convencional, através de exames em livros, 

artigos, entre outros. Este posicionamento, de investigação simultânea ou paralela, em 

princípio não intencional, acabou conferindo características que não poderíamos materializar 

facilmente nos escritos, como reconhecimento, comprovação, entusiasmo ou convicção em 

relação à pesquisa. 

Apesar da evidente reorganização social em função das tecnologias de informação e 

comunicação, durante todo esse processo de desenvolvimento existiu a percepção sobre como 

ponderar os papéis entre os envolvidos com redes temáticas, redes sociais ou qualquer outro 

ambiente onde exista pessoal e equipamento tecnológico. Coube aos recursos humanos 

sempre a maior importância e ao emprego da tecnologia apenas a função de concretizar 

vínculos que favorecem e aceleram o trabalho em colaboração, embora, a utilização correta 

dessas tecnologias agregue valor ao resultado final. 
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4       REDES TEMÁTICAS 

Este capítulo faz um breve estudo sobre as redes temáticas e servirá de apoio ao 

entendimento do passo a passo da criação da rede idealizada. Mostra o estado de interesse do 

meio acadêmico pelo assunto, a relação entre as comunidades de prática e as redes temáticas e 

apresenta, com maior ênfase, seus objetivos e suas dimensões. 

4.1 Considerações Iniciais 

Sabe-se que existe preocupação de instituições e autoridades ligadas ao meio acadêmico 

em relação à situação do abandono da sala de aula dos alunos da graduação e da sinergia que 

circula em torno de fatores e mecanismos de inovação, favoráveis às medidas de combate ao 

problema. Além disso, o apoio dado pelas tecnologias colaborativas é valorizado e 

reconhecido dentro das universidades, de acordo com as colocações a seguir. 

Há dois anos, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES) e o Universia Brasil realizaram um seminário sobre evasão e retenção 

discente nas IFES do país. Na ocasião, a diretoria geral do Universia Brasil destacou que o 

portal oferece um canal específico com informações importantes e temas de interesse para 

preparar o estudante pré-universitário. "Além das informações oferecidas pelo portal, nosso 

objetivo é criar um grupo de trabalho com representantes do Universia e da ANDIFES, para 

encontrar outras formas de trabalho para resolver o problema da evasão", afirma a diretora 

Alina. 

Presente ao evento, o reitor da UFPE e presidente da ANDIFES no período, Amaro 

Lins, enfatiza a participação ativa das universidades em debates dessa natureza e acrescenta 

que a proposta da ANDIFES é dar continuidade ao tema, por meio da Comissão de 

Desenvolvimento Acadêmico, propondo ações conjuntas entre as instituições de modo que se 

possa expandir e, ao mesmo tempo, otimizar as vagas (ANDIFES & UNIVERSIA BRASIL, 

2008). 

Entende-se que uma rede temática pode ser uma alternativa a essa forma de trabalho 

mencionada pela diretora da Universia e, também, um reforço à participação das 

universidades através da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, de acordo com a 

proposta do reitor Amaro Lins em nome da ANDIFES, uma vez que, as redes temáticas 

podem estar inseridas em qualquer meio onde pessoas que compartilham ideias e interesses 

trabalhem em parceria para atingir metas almejadas Programa Equal (2003). 



Capítulo 4 Redes Temáticas 

 

 30 

A ANDIFES é a representante oficial das IFES na interlocução com o governo federal, 

com as associações de professores, de técnico-administrativos, de estudantes e com a 

sociedade em geral. 

A Universia é uma rede de cooperação universitária que reúne mais de mil instituições 

de ensino superior na América Latina e Península Ibérica. Um dos quatro eixos estratégicos 

da rede Universia é o apoio às comunidades e eventos para o relacionamento universitário 

(redes sociais). O objetivo da rede Universia é contribuir com serviços de valor agregado às 

universidades, apoiando o desenvolvimento de projetos comuns e a geração de novas 

oportunidades para a comunidade das instituições. O principal elemento agregador desta rede 

é o portal Universia (www.universia.com.br), que desenvolve conteúdo e serviços gratuitos 

para o meio acadêmico (ANDIFES & UNIVERSIA BRASIL, 2008). Confirma-se, então, a 

viabilidade de uma estrutura desse tipo para tratar o tema da continuidade no processo de 

formação dos graduandos da UFPE e registra-se a possibilidade de utilizar o portal como base 

do modelo a ser desenvolvido, caso a rede proposta seja implementada no futuro. 

O estudo do Programa Equal (2003) sobre os princípios para a constituição e 

desenvolvimento das redes temáticas traz adaptações bem fundamentadas do livro de Wenger 

et al. (2002) sobre comunidades de prática. Utilizando-se dessas adaptações principalmente, 

assim como dos estudos de ambos, considera-se que uma rede temática pode ser uma 

comunidade de prática disposta a discutir um tema. 

As semelhanças entre os conceitos de rede temática e de comunidades de prática 

facilitam o conhecimento das características, funções, relações e elementos dos dois tipos de 

estrutura. As redes temáticas como sistemas que formalizam a união de pesquisadores e 

interessados em um assunto específico, trabalhando juntos, USP A (2009) e USP B (2009), 

para obter as melhores soluções para o grupo. As comunidades de prática como estruturas 

sociais formadas por pessoas com preocupações afins que interagem para aprender com suas 

experiências e desenvolver conhecimento com o objetivo de resolver problemas comuns. 

Constam nos trabalhos supracitados que uma rede temática pode ser chamada de 

comunidade se existir entre seus membros relações sólidas baseadas na confiança e respeito 

mútuos que lhes permitam interagir de forma dinâmica. E também que, para ser proativa e 

intitular-se uma comunidade de prática, a rede é responsável pelo desenvolvimento do tema a 

ser debatido.  

Considerando que a multiplicidade de fatores inerentes à natureza do tema evasão e 

retenção desperte nos participantes relações de confiança e respeito característicos de uma 

http://www.universia.com.br/
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comunidade de prática, baseados nos conceitos e definições já apresentados, além da visão 

geral obtida pela literatura, entende-se que uma rede temática pode ser contextualizada como 

uma comunidade de prática e vice-versa. A partir dessa ideia, pode-se ajustar vários aspectos 

dos estudos do Programa Equal (2003) e de Aveiro (2004) à rede proposta.  

4.2 Objetivos da Rede Temática 

As redes de investigação científica e tecnológica possuem os objetivos abaixo de acordo 

com os autores consultados. Para melhor adaptá-los ao tema proposto, alguns itens específicos 

foram acrescentados. 

1. criar o ambiente propício ao valorizar a aprendizagem, ao disponibilizar recursos 

humanos, ao estimular a colaboração efetiva e a incorporação de esforços de diferentes grupos 

e instituições em torno do tema preciso e assim acumular, compartilhar e trocar saberes e 

experiências; 

2. facilitar a mobilidade, que pode ser virtual se suportada pelas tecnologias colaborativas 

(comentário próprio), dos membros entre diferentes locais; 

3. desenvolver competências e promover aprendizado integrado entre os envolvidos; 

4. elaborar novas teorias e práticas de trabalho, criar programas, soluções e conhecimentos 

inovadores aos interesses específicos da rede; 

5. disseminar medidas e práticas de sucesso desenvolvidas entre os participantes que 

possam servir de referência aos mentores e aos demais integrantes do grupo. A constituição de 

plataformas comuns de divulgação inclui a validação dos resultados, ou seja, primeiro uma 

avaliação crítica e posterior levantamento das possibilidades de utilizá-los na rede; 

6. estimular novas parcerias; 

7. trazer influências positivas às políticas adotadas e contribuir com novas orientações; 

8. incentivar o compromisso das pessoas da universidade com o trabalho da rede; 

9. formular as questões a debater e pesquisar sob a ótica dos estudantes, educadores e 

outros interessados no assunto; 

10. a construção de novas soluções e estratégias - a partir de visões isoladas das diversas 

áreas ou cursos de graduação, mas procurando se aprofundar em cada uma delas - que sejam 

relevantes à solução global; 

11. elaborar novas teorias e práticas mediante a organização de sistemáticas para solução do 

problema, usadas pelas coordenações dos cursos ou outras lideranças, para uma participação 

mais sólida e eficaz de toda esta rede temática na universidade; 
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12. a otimização para uso interno dos equipamentos tecnológicos que servirão de suporte à 

colaboração dentro da rede, uma vez que o apoio técnico é importante em qualquer etapa dos 

trabalhos; 

13. a transferência de mecanismos de disseminação do conhecimento entre o sistema 

educacional e seus usuários; 

14. conquistar o apoio e a atenção dos alunos, dos familiares e da sociedade em geral.  

Acredita-se que ao atingir esses objetivos, o intercâmbio de trabalho no âmbito de uma 

rede temática será facilitado, melhor direcionado e conduzirá cada vez mais à formação de 

competências e soluções e à obtenção de sucesso. Segundo o Programa Equal (2003), o 

conhecimento nas comunidades de prática facilita a procura progressiva de mais 

conhecimento, que será incorporado como novo numa base de dados ou de conhecimento, 

para depois ser partilhado e disseminado completando o seu ciclo. 

4.3 Dimensões de uma Rede Temática 

Adaptando as dimensões gerais e subdimensões de modelagem das organizações de 

redes colaborativas definidas no artigo de Camarinha-Matos & Afsarmanesh (2006) para 

elaborar o guia da rede temática em estudo, comentários e exemplos foram inseridos à medida 

que as dimensões são mostradas.  

4.3.1 Dimensão Estrutural 

Esta perspectiva aborda a estrutura ou composição da rede temática, ou seja, os 

elementos participantes e suas relações, bem como as funções desempenhadas por esses 

elementos e outras características da rede de nós, como sua localização, tempo, entre outros.   

4.3.1.1 Subdimensão atores e relacionamentos 

Identifica os participantes (nós) e o relacionamento entre eles (arcos). Dois ou mais 

atores podem estar ligados através de diferentes tipos de relacionamentos como, por exemplo, 

partilha e coautoria. Segundo Mota-Engil (s.d.), a partilha e sincronização de informações 

entre os atores são muito importantes no relacionamento entre eles. 

Para uma rede de âmbito acadêmico, os atores podem ser constituídos pelas 

coordenações de cursos, departamentos, pró-reitorias, outros órgãos ou instituições e pelas 

pessoas provenientes dos diferentes segmentos envolvidos com os discentes, sejam pais, 

psicólogos, sociólogos, educadores, dirigentes da universidade que, com leituras 

individualizadas sobre o assunto, participem dos debates e das soluções pretendidas. Para 
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Mota-Engil (s.d.), o relacionamento existente na rede é decorrência de uma relação social 

entre seus membros. 

A adesão voluntária é condição sine qua non aos bons resultados a serem alcançados, 

pois a identificação com o grupo e o grau de implicação dos seus integrantes, nos assuntos em 

discussão, conferem coesão e intencionalidade à rede. Esta subdimensão é uma das mais 

importantes para o bom funcionamento de uma rede que trabalhe em colaboração. 

4.3.1.2 Subdimensão papéis 

Descrevem e caracterizam os papéis que podem ser executados pelos atores na rede. O 

papel define o comportamento esperado para o ator num dado contexto. Entre os exemplos de 

papéis citados por Camarinha-Matos & Afsarmanesh (2006) têm-se os membros, o 

coordenador e o planejador.  

As redes temáticas apresentadas em USP (2008) possuem um comitê científico, um 

comitê organizador e um comitê organizador local. Cada comitê pode ter um coordenador 

geral, um presidente e um vice-presidente. O número de membros envolvidos nos comitês não 

é determinado e varia de rede para rede, normalmente em torno de três a quinze figurantes. 

Em DATER (2009), existe o papel do articulador que deve fazer a rede atuar, promovendo e 

implementando ações em torno do seu tema. 

De acordo com o Programa Equal (2003), o chamado núcleo central da rede temática 

tem em média de 15 a 20 pessoas empenhadas nas resoluções dos problemas. É importante 

que essas pessoas comunguem de preocupações afinadas aos domínios da rede. Entre os 

papéis definidos nesse trabalho, há um coordenador, um facilitador de processo e um 

incentivador ou líder de conteúdos. 

O coordenador mobiliza e orienta o grupo e identifica a oportunidade do grupo assumir 

novos desafios e ampliar seus horizontes incorporando novas perspectivas. Esse papel deve 

ser reconhecido pelos demais membros da rede e pelo perfil, exige rotatividade. 

O facilitador de processo deve ter fortes competências pessoais e relacionais que 

assegure a participação de todos nos debates, questione os menos participativos, mantenha 

vivo o interesse dos vários elementos da rede, facilite a interação e a dinâmica do grupo. 

O incentivador ou líder de conteúdos, com fortes competências técnicas no domínio em 

causa, é responsável pelo enfoque nas questões técnicas e pela qualidade dos conteúdos do 

debate. Este animador deve estabelecer o “corpo” de conhecimento comum que permite 

trabalhar em conjunto e concentrar as energias do grupo em temas cada vez mais avançados. 

Deve elaborar sínteses dos resultados das reuniões, sistematizar as soluções a que se chegou 
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(para que o debate não se repita) e facilitar a sua incorporação por terceiros. Estas duas 

últimas figuras poderão coexistir numa única pessoa. 

Dada a proporção dessas redes para a USP e para o país, a presente proposta torna-se 

bem mais modesta em termos de quantidade de componentes organizadores. 

Uma rede temática pode ser considerada como uma estrutura dinâmica cuja constituição 

evolui com o tempo. A rede pode ser comparada a um organismo vivo que cresce com a 

evolução dos seus propósitos, dos questionamentos proferidos e dos resultados obtidos. 

É desejável que, de acordo com os assuntos em debate, as soluções em pesquisa ou em 

divulgação deem seu testemunho à rede ou façam parte dela profissionais e especialistas da 

área, representantes de parceiros sociais, de organismos públicos responsáveis pelas políticas 

sociais, de emprego e de formação e, até, entidades suscetíveis de incorporar práticas bem 

sucedidas validadas pela rede temática.  

4.3.2 Dimensão Componentes 

Focaliza os elementos individuais tangíveis e intangíveis, identificando se são pessoas, 

recursos de software e hardware, informação ou conhecimento. Também consiste da 

ontologia e da descrição dos repositórios de conhecimentos ou informações relacionadas à 

rede. 

Além do apoio logístico, a universidade facilitará o uso dos recursos tecnológicos que 

suportem a colaboração entre os elementos da rede e o acúmulo e difusão do saber gerado.  

4.3.2.1 Subdimensão recursos de hardware e software 

São os equipamentos, software e infraestrutura usada ou compartilhada na rede. Em 

termos de equipamentos de tecnologia da informação ou comunicação pode-se ter a 

arquitetura de um computador de suporte à colaboração. Para Mota-Engil (s.d.) todos os 

parceiros devem utilizar as mesmas infraestruturas e tecnologias colaborativas para poder 

acompanhar e controlar melhor as rotinas diárias e assim administrar mais facilmente os 

imprevistos.  

4.3.2.2 Subdimensão recursos humanos 

Pessoas disponíveis em termos de suas competências, perfil e papéis em potencial que 

podem assumir. As funções e responsabilidades de cada ator e parceiro devem ser bem 

definidas. 

4.3.2.3 Subdimensão recursos de informação e conhecimento 
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Os repositórios de informação e conhecimento que são compartilhados pelos membros 

da rede ou que suportam os processos de colaboração e a entidade rede.  

4.3.2.4 Subdimensão recursos ontológicos 

Representa as principais (comuns) ontologias usadas na rede, que facilitam a 

compreensão mútua entre seus membros. Um exemplo pode ser a ontologia de competências 

disponíveis na rede. Entende-se como os recursos que lidam com a natureza e a organização 

da essência da rede e que permitem construir uma base de conhecimentos UFBA (2007). 

4.3.3 Dimensão Funcional 

Esta perspectiva aborda as operações básicas disponíveis na rede e a execução de fluxos 

de operações no tempo, como processos e procedimentos, relacionados à fase operacional do 

ciclo de vida da rede temática. 

4.3.3.1 Subdimensão processos 

Trata dos processos envolvidos na principal linha de atividades de colaboração. Esses 

processos representam a parte estruturada mais importante das atividades operacionais da 

rede.  

4.3.3.2 Subdimensão processos auxiliares 

Concebidos para ajudar a rede em termos de manutenção e melhoria das operações. Para 

monitorar o desempenho, gerenciar competências. 

4.3.3.3 Subdimensão metodologias 

Menos formais que os processos, representam as práticas, procedimentos e regras 

utilizadas principalmente pelos membros da rede. São representados, com frequência, por um 

subconjunto de passos (uma lista informal de atividades) combinado com uma representação 

estruturada da informação de entrada e saída. A metodologia pode ser uma iniciativa de 

alguém da rede para anunciar uma oportunidade ou uma novidade para os membros da rede.  

4.3.4 Dimensão Comportamental 

Esta dimensão aborda os princípios, políticas e regras de governança que orientam ou 

restringem o comportamento da rede temática e dos seus membros ao longo do tempo. Aqui, 

estão incluídos elementos como princípios de colaboração e de regras de conduta, contratos e 
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políticas de resolução de conflitos. Desvios e problemas que venham a acontecer serão 

tratados pelos gestores da universidade. 

4.3.4.1 Subdimensão comportamento prescrito 

Identificar os elementos que não contribuem com a rede ou prescrever orientações 

normativas ou regras para o comportamento adequado dentro da rede, tais como princípios 

gerais, estratégias e protocolos. Por exemplo, partilhar com os companheiros o próprio 

conhecimento de uso das tecnologias ou recomendar aos membros que deem preferência aos 

pontos da rede que procuram parceiros para alguma oportunidade. 

4.3.4.2 Subdimensão comportamento obrigatório 

Regras e princípios obrigatórios a serem seguidos dentro da rede. Isso inclui as 

políticas, os valores de governança e regras associadas e as etapas de execução. Um exemplo 

poderia ser as normas internas utilizadas na distribuição de benefícios ou na partilha dos 

custos operacionais da rede, quando for o caso.  

4.3.4.3 Subdimensão restrições e condições 

São as características do ambiente que limitam o âmbito de funcionamento da rede e dos 

seus membros. Por exemplo, um conjunto de restrições no uso de propriedade intelectual de 

um membro pelos outros membros da rede.  

4.3.4.4 Subdimensão contratos e acordos de cooperação  

Abrangem tanto os contratos celebrados entre o elemento da rede e agentes externos 

quanto os contratos internos e acordos de cooperação entre os membros da rede. Podem 

incluir as representações envolvendo pessoal e sistemas de software. 

Estas subdimensões não são exaustivas. Elas são indicadas para caracterizar melhor o 

âmbito ou escopo de cada dimensão.  

4.4 Critérios e Indicadores para Avaliar o Desempenho 

Como o uso de uma rede temática pode trazer benefícios intangíveis ao ambiente onde 

está inserida, torna-se difícil quantificar o seu desempenho. 

Na bibliografia consultada, os critérios e indicadores são classificados segundo os 

objetivos que se pretende atingir. Portanto, para se analisar as condições favoráveis de um 
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bom desempenho todos os objetivos devem estar definidos e planejados segundo (MOTA-

ENGIL, s.d.). 

Muitos indicadores poderiam ser mencionados no estudo de uma rede temática sobre 

evasão e retenção. Neste caso, como a implantação da rede está fora do escopo da presente 

pesquisa, não se pode fazer nenhuma avaliação, deixando como sugestão de um trabalho a 

desenvolver (ver o capítulo da conclusão). Contudo, permite-se apontar para a principal e, 

talvez, mais concreta medida, que calcula a relação entre alunos ingressantes e alunos 

diplomados. Como se trata de uma razão obtida à longo prazo é razoável que outras medidas 

sejam efetuadas em menores intervalos de tempo, para que se permita observar o andamento 

da situação e fazer previsões para o futuro.  

4.5 A UFPE e as Redes Temáticas da Petrobrás 

A UFPE atua em dez redes temáticas com gestão da Petrobrás/Cenpes, de acordo com o 

Quadro 4.1 (PETROBRÁS C, 2009). Observa-se que a universidade é parte integrante do 

Comitê Técnico Científico em cinco redes, as assinaladas com (*), e está presente nas demais 

como simples instituição membro. O documento que levou à elaboração do Quadro 4.1 

apresentava espaços em branco em algumas células que correspondem aos objetivos de 

determinadas redes, mas isso não interfere na informação a ser transmitida. 

4.6 Síntese do Capítulo 4 

Neste capítulo, discutiu-se, inicialmente, sobre a importância de uma rede temática para 

tratar o problema da evasão e retenção, apresentou-se alguns conceitos básicos sobre o 

assunto e desenvolveu-se o estudo através de comparações e associações entre as redes 

temáticas e outras estruturas semelhantes como as comunidades de prática para facilitar o 

entendimento geral. 

Em seguida, foram relacionados alguns objetivos gerais e específicos do tema escolhido, 

para depois descrever como as redes temáticas se organizam: sua estrutura, sua composição, 

seus elementos participantes e papéis que podem exercer, seus componentes, suas operações e 

processos, as formas de conduta estabelecidas, tudo baseado nas dimensões encontradas na 

literatura. Finalizou-se com a apresentação de uma lista de redes temáticas que tem a UFPE 

como membro. 

O próximo capítulo traz a parte prática do estudo e representa uma sequência à 

introdução sobre as redes temáticas que acabou de ser feita. A partir desses princípios 
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norteadores que foram estudados desenvolve-se a aplicação para tratar o tema da evasão e 

retenção na graduação da UFPE. Mostra-se alguns cuidados na criação da rede, seu modelo de 

funcionamento e o passo a passo que leva a sua formação. A inserção das figuras teve como 

objetivo esclarecer como a rede pode ser constituída espacialmente. 

Quadro 4.1: A UFPE e as redes temáticas 

Rede Temática Objetivos 

Monitoramento ambiental 

marinho * 

Elaborar projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de caracterização 

e monitoramento de ecossistemas costeiros e marinhos, e desenvolver 
recursos humanos e infraestrutura, quando necessário. 

Rede de Estudos em 

Sedimentologia e Estratigrafia 

Elaborar projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de estratigrafia 

física e cronoestratigrafia, e desenvolver recursos humanos e infraestrutura. 
quando necessário. 

Rede de Tecnologia em 

Asfalto 

Elaborar projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados a produtos 

para pavimentação asfáltica de alto desempenho para rodovias de baixo 
volume de tráfego, e desenvolver recursos humanos e infraestrutura, 
quando necessário. 

Instrumentação, Automação, 

Controle e Otimização de 

Processos 

Elaborar projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados ao aumento 

da Segurança e da rentabilidade das unidades operacionais da indústria do 
petróleo e gás, e desenvolver recursos humanos e infraestrutura, quando 
necessário. 

Monitoração, Controle e 

Automação de Poços 
 

Centro de Desenvolvimento 

de Produtos e Processos para 

Refino * 

 

Desenvolvimento de Catálise  

Tecnologia de Construção 

Naval * 

Elaborar projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de construção 

naval e assuntos correlatos, e desenvolver recursos humanos e 
infraestrutura, quando necessário. 

Revitalização de Campos 

Maduros * 
 

Gerenciamento e Simulação 

de Reservatórios * 
 

Fonte: adaptado de PETROBRÁS C (2009) 
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5  A APLICAÇÃO REvRe 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar o passo a passo para criação da rede 

cujo tema é o problema da evasão e retenção nos cursos de graduação da UFPE. Contudo, 

alguns assuntos introdutórios são abordados antes do esquema de criação da rede para servir 

de base ao seu entendimento. 

Neste início, lembra-se que uma rede deve ser considerada no todo, pois ela 

corresponde a um sistema complexo que não permite ser decomposto em partes isoladas 

devido ao íntimo funcionamento de sua estrutura coordenada e organizada. Contudo, para 

melhor estudá-las, torna-se necessário entender algumas de suas características em separado, 

como se verá adiante. 

5.1 Considerações Iniciais 

Para criar uma rede temática ou uma comunidade de prática é necessário um amplo 

trabalho de planejamento. No caso do tema sobre evasão e retenção, tem-se ainda uma 

proposta de ações voluntárias e elaborados investimentos imateriais. O resultado desse 

planejamento será as definições associadas ao seu funcionamento específico, a construção de 

relações entre seus membros e o apoio dado para seu desenvolvimento. Essas definições para 

a estruturação da rede mudam conforme o ambiente, o momento, o tema e as pessoas 

envolvidas. Algumas orientações podem ajudar nesta elaboração, contudo, existe a 

necessidade de refinamentos adicionais e frequentes às atividades internas da rede, pois a 

literatura mostra que não existe unicidade de modelo para redes dessa natureza, cada elemento 

constituinte tem uma medida ímpar que se adéqua de forma diferenciada. Logo, encontrar 

uma dimensão própria e um padrão de funcionamento ideal para a rede é sempre um desafio. 

Nesse sentido, entende-se que o sucesso esperado pode não ser obtido mesmo nas condições 

mais favoráveis. 

Uma vez em funcionamento, algumas questões podem ajudar a rede temática a se tornar 

um meio de conhecimento efetivo para seus membros e para entidades que queiram se 

beneficiar das suas especializações. Assim, considera-se importante a existência de um espaço 

de aprendizagem contínua e de valorização da contribuição a ser dada. Também contam a 

geração de conhecimento, de compartilhamento e disseminação de práticas de referência 

confortáveis para os participantes de modo que eles possam evoluir consubstancial e 

progressivamente.  
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Para alcançar um bom resultado é preciso delimitar os domínios ou campos de interesse 

a serem debatidos. Os domínios de cada rede conferem sua identidade e os campos de 

interesse devem ser percebidos pelas pessoas envolvidas na rede e ter relevância estratégica 

para as instituições e para o país. Pode existir mecanismos para que uma rede se desenvolva e 

compartilhe uma melhor compreensão do seu respectivo domínio, consensualize interesses, 

encontre sua própria legitimidade e absorva melhor os seus membros para que a rede 

amadureça. Por exemplo, o tema, um dos elementos estruturantes da rede, deve se enquadrar 

nas prioridades políticas da atualidade e nas metas dos planos da universidade no presente 

caso. Os campos de atuação das redes temáticas devem ser flexíveis em todos os sentidos: 

enfoque, constituição e metodologia, pois sua consistência, eficácia e resultados dependem do 

interesse e da credibilidade dos seus membros junto aos pontos a debater e a compartilhar e, 

também, dos resultados já alcançados. A percepção e a relevância juntas estimulam a energia 

e valorizam os diversos membros e especialistas presentes, dispostos a aprender, a 

compartilhar suas experiências e conhecimentos, capazes de inspirar a liderança e o espírito 

de pesquisa com melhor desempenho Wenger et al. (2002) e Programa Equal (2003). 

Enfatiza-se que nenhuma das condições acima garante sucesso à rede. 

Uma vez dada uma visão geral sobre o processo inicial de criação de uma rede temática, 

passa-se então para a elaboração propriamente dita. 

5.2 Elaboração da Rede Temática 

A apresentação da aplicação é precedida por algumas recomendações consideradas 

relevantes para o desenvolvimento da rede. Há uma estreita relação entre as dimensões das 

estruturas colaborativas definidas por Camarinha-Matos & Afsarmanesh (2006), citadas no 

capítulo anterior, e os aspectos recursos humanos e relações sociais que descrevem o modelo 

de funcionamento da rede, assim como desses aspectos entre si. Fez-se essa separação 

segundo as dimensões para melhor entender cada uma de suas partes constituintes. 

5.2.1 Modelo de Funcionamento 

Uma vez conhecidas as dimensões da rede (vide capítulo 4), trata-se agora dos aspectos 

ou recomendações que podem ajudar num melhor desenvolvimento da mesma. Combinou-se 

as ideias do Programa Equal (2003) e as condições favoráveis ao bom desempenho da rede 

definidas por Carneiro et al. (2007), de interesse a esta pesquisa, para a presente formulação.  

As considerações de Carneiro et al. (op.cit.), enumeradas abaixo, giram em torno dos 
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recursos humanos envolvidos, das relações sociais entre eles, da infraestrutura e plataforma 

tecnológica disponível e também da gestão e organização da rede. 

Os comentários retirados dos estudos do Programa Equal (2003) que completam cada 

um dos itens mencionados abaixo podem ser pertinentes a outro item, dependendo da lógica e 

interpretação de cada pessoa e também do domínio da rede. 

5.2.1.1 Recursos humanos 

Na opinião do Programa Equal (2003), em termos de recursos humanos, a rede deve 

começar enxuta, apenas com seu núcleo central para obter um crescimento mensurado pelo 

próprio trabalho e aprendizado. Entende-se, assim, que a maturidade dentro de uma 

articulação de nós ocorra de forma contínua e mais organizada. 

É importante que cada membro conheça e assuma seu papel dentro da rede. A existência 

dos primeiros contatos para as apresentações pessoais, a determinação da frequência de 

encontros ou reuniões e também das formas continuadas desses contatos que permitirão 

aumentar a proximidade entre os membros podem se revelar como um diferencial ao bom 

entrosamento no âmbito da mesma, pois o conhecimento entre eles e o fato de cada um 

conhecer o projeto do outro permite identificar problemas comuns e pode conduzir a coesão 

no sentido de tentativas de soluções para o todo. 

Deve-se estabelecer como os novos elementos serão introduzidos, certamente uma 

alternativa para manter o controle do crescimento sob o aspecto estrutural. Cuidar também das 

ações da rede, escolhendo as atividades capazes de gerar energia e conquistar a confiança, 

assim como as formas de obter equilíbrio entre as necessidades dos vários segmentos de 

pessoas que constituem a rede. 

Muitos outros incrementos podem ser introduzidos com o objetivo de otimizar o 

funcionamento da rede, contudo tais inclusões virão naturalmente ao longo do seu ciclo de 

vida. 

Baseando-se em algumas das dimensões, certas associações podem ser feitas para a rede 

idealizada. Por exemplo, este item pode ser relacionado à subdimensão papéis, dentro da 

dimensão estrutural, como também à subdimensão recursos humanos da dimensão 

componentes, assunto tratado no capítulo sobre redes temáticas. 

5.2.1.2 Relações sociais 

Na construção de relações, segundo o Programa Equal (2003), as redes temáticas podem 

ser uma estratégia de disseminação de boas práticas e bons resultados se desenvolvidas com 
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parceiros ideais. Valendo-se dos primeiros contatos, os membros da rede devem continuar a 

interagir para estabelecer laços de confiança. A convivência permite o exercício da escuta, 

identificar necessidades comuns e criar oportunidades de conhecimento, compartilhamento de 

ideias e experiências, aprendizado entre si e cooperação num mesmo patamar de igualdade 

com redes temáticas de outras lideranças, formadas por competências especialistas. 

A realização de consultas dentro e fora da rede leva a descobertas nas formas de pensar, 

de tratar os problemas e de encontrar respostas juntos. Desse modo, é importante identificar 

fontes de conhecimento e benchmarks externos à rede. 

Uma estratégia para agilizar e favorecer o conhecimento mútuo e o fortalecimento das 

relações e interação entre os participantes, de suma importância na conquista da confiança, do 

aprendizado e da geração de valor é a organização de visitas e encontros periódicos, de 

preferência baseados na informalidade, um ótimo componente de reforço às relações sociais, 

segundo (PROGRAMA EQUAL, 2003). 

Este item também pode ser associado à dimensão estrutural e subdimensão atores e 

relacionamentos.  

5.2.1.3 Infraestrutura e plataforma tecnológica 

Com relação à infraestrutura e plataforma tecnológica, conta-se com o que a UFPE 

poderá oferecer, dentro de sua disponibilidade. Cada curso de graduação deve possuir boas 

condições em infraestrutura, independentes entre si, mas virtualmente ligadas pela rede de 

computadores interna ao campus. Este item será revisto mais adiante. 

De maneira geral, o item pode ser relacionado à dimensão componentes. 

5.2.1.4 Gestão e organização da rede 

Permanecer receptivo e com um canal aberto para fora da rede significa convidar e se 

manter atento às opiniões externas que podem trazer novas perspectivas ao debate ou até 

despertar nos seus membros o reconhecimento do próprio potencial. Ideias de terceiros podem 

abrir os horizontes nas situações onde se anda em círculos sem resolver os problemas. Sabe-se 

que flexibilidade por inovação é um dos objetivos de desempenho de qualquer regime 

produtivo.  

Neste sentido, os envolvidos no processo podem criar diversas oportunidades. Para isso, 

devem definir as estratégias e ações a desenvolver para o bom desempenho da rede, devem 

estabelecer o conhecimento a ser partilhado, desenvolvido e documentado, devem selecionar 
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as atividades de aprendizagem a organizar e, assim, dispor seu repositório de conhecimento de 

forma a refletir a prática dos seus membros e deixá-lo facilmente acessível. 

Uma boa gestão da rede se preocupa em cultivar entre os participantes a reciprocidade 

nas consultas e em definir os tipos de apoio que devem ser prestados e permutados em cada 

momento. 

Como a tendência da rede é ter um número razoável de participantes, parece proveitoso 

formar grupos menores de trabalho para abordar pontos específicos. Lembrando de definir os 

objetivos, as estratégias, as atividades da rede e elaborar cronogramas tanto para as pequenas 

quanto para as grandes missões. 

Entende-se que neste item a gestão da rede temática pode ser vinculada à dimensão 

funcional e a sua organização à dimensão comportamental. 

5.2.2 Elementos Constituintes da Aplicação 

Antes do roteiro para a criação da versão inicial da rede com tema voltado ao 

problema da evasão e retenção, denominada de REvRe, mostra-se através da Figura 5.1 os 

componentes gráficos que serão utilizados nas ilustrações do passo a passo para o 

desenvolvimento da rede temática. 

         

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Componentes de uma rede temática 

Fonte: o autor 

Ao delimitar o campo de atuação da rede temática, que antecede a sua construção, 

torna-se necessário descrever primeiro os assuntos preocupantes ou de interesse. Consiste de 

uma etapa pouco concreta devido à indefinição dos elementos constituintes. 

Na tentativa de esclarecer sobre essa indefinição, traz-se uma representação do início da 

elaboração de uma rede através da Figura 5.2. A entidade representada pelos nós, 

“Interessado”, pode ser uma pessoa física, jurídica, órgão público ou mesmo outra rede. O 

      atores 

escopo da rede temática 

 relação 



Capítulo 5 A Aplicação REvRe 

 

 44 

significado das linhas pontilhadas dos seus componentes é atribuído às incertezas com relação 

à efetividade dos membros, à instabilidade característica dos novos relacionamentos, à falta 

de foco para seu escopo e à falta de integração da rede propriamente dita.  

  

  

  

  

  

 

 

 

Figura 5.2 – Versão preliminar de uma rede temática 

Fonte: o autor 

Não existe limite para o número de membros, mas algumas exigências, que não serão 

tratadas no presente documento, podem ser feitas para formalizar a participação das pessoas. 

Entretanto, qualquer cidadão de bem, ético e cumpridor de seus deveres diante da sociedade e 

do Estado que tenha afinidade com os assuntos a discutir pode se tornar um interessado que 

atenda aos requisitos mínimos necessários a sua inclusão. 

5.2.3  Passo a Passo 

Não necessariamente existe linearidade ao preparar esse esquema porque qualquer 

processo de organização pode ser retomado a fim de obter melhorias e aperfeiçoamentos. 

Passo 1: Especificar os participantes da rede e os relacionamentos entre eles 

O propósito desta etapa é criar o tecido social, com atores e relações a estabelecer. A 

Figura 5.3 representa uma instância da estrutura através de um grafo. Corresponde a um 

retrato não estático que varia ao longo do ciclo de vida da rede, onde atores e relações podem 

ser incluídos e excluídos a qualquer momento, desde que as regras de entrada e saída, a serem 

definidas durante a implementação da rede, sejam cumpridas. Entre os atores ou nós da rede, 

pode-se ter coordenações de cursos, departamentos, pró-reitorias, órgãos ou instituições, 

discentes, pais, psicólogos, sociólogos, educadores, dirigentes da universidade e outros 

interessados com relações entre si que variam da coautoria, partilha, discussões ou outros tipo 

de relacionamento. 

Interessado Interessado 

Interessado 

Rede Temática 
Interessado 

Interessado 
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Os nomes das setas, que indicam os tipos de relacionamentos que podem existir entre os 

atores da rede, foram omitidos para deixar a Figura 5.3 menos sobrecarregada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Instância da REvRe 

Fonte: o autor 

Em compensação, o Quadro 5.1 mostra alguns tipos de relacionamentos. Por exemplo, 

na relação de “1 para muitos” tem-se que “1” Departamento (Ator A) discute estratégias 

(Relação) com “muitos” Coordenadores Curso (Ator B), pois em cada departamento existe 

muitos coordenadores de cursos. 

Passo 2: Descrever os papéis que serão executados na rede 

Rede Evasão e Retenção 

(REvRe) 

Pró-Reitoria 

Interessado 

Outro Órgão 

Coordenador Curso 

Discente 

Educador 

Pais/Responsáveis Outra Universidade 

Departamento 

Gestor UFPE 
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Quadro 5.1 – Tipos de relacionamentos 

 

 

Relação de 

 

Ator A 

 

Relação 

 

Ator B 

1 para 1 

 
Discente 

 

 
partilha dúvidas 

com 
Pais/Responsáveis 

Educador 
 

divulga novas práticas 
ao 

Interessado 

1 para muitos 

Departamento 
 

discute estratégias 
com 

Coordenadores Curso 

Outra Universidade 
 

recebe informação 
dos 

Gestores UFPE 

muitos para muitos 

Gestores UFPE 
elaboram documento em 

coautoria 
com 

Educadores 

Discentes 
 

trocam experiências 
sobre colegas evadidos 

(auto-relação) 

Fonte: o autor 

Uma vez definido o tema e seu escopo, mediante discussões e negociações, começa a 

criação formal da rede. O passo exige estabelecer entre os interessados uma comissão de 

frente com chances de se tornar seu comitê organizador. Torna-se um procedimento de 

iniciativa própria pelo seu caráter voluntário, conforme mencionado neste trabalho 

anteriormente. Portanto, os interessados, comprometidos com os trabalhos da rede e demais 

membros participantes devem se autoeleger na tentativa de alavancar a rede. 

A ideia é constituir uma comissão rotativa com 15 coordenadores, cujos nomes devem 

ser acordados entre os interessados. Apesar de não ter incluída a presença de um moderador 

no item sobre a dimensão estrutural do capítulo sobre redes temáticas, é de fundamental 

importância sua presença no núcleo da rede para controlar a inclusão e exclusão dos seus 

membros e exigir o cumprimento das regras, uma vez que, por questões de ordem tais regras 

podem garantir uma boa convivência. O outro perfil ou papel seria apenas de membro 

colaborador, pois se acredita que dentro desse tipo de rede temática, quando os envolvidos se 

sentem à vontade e próximos uns dos outros, elevam o nível e a intensidade da participação. 

Vale salientar que novos papéis e atribuições podem surgir caso a implementação se realize. 

A comissão ou comitê deve ser formado por pessoas que entendam do problema. 

Contudo, opina-se que ela conte com no mínimo dois discentes - um matriculado e outro 

evadido ou retido. Na ausência desse aluno evadido ou retido, a participação dos pais ou 

responsáveis torna-se fundamental. Não se trata de contradição insistir na participação de um 
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aluno ou aluna “ausente”, pois graças à tecnologia pode-se contar com a presença virtual de 

qualquer membro. 

Todos os papeis existentes na rede devem ser assumidos por pessoas sérias, 

comprometidas com as atividades da rede e sempre dispostas a colaborar para o bom 

desempenho da mesma.  

Passo 3: Estabelecer junto aos dirigentes os apoios a receber da instituição 

O processo de elaboração da rede deve receber o apoio da universidade tanto em nível 

tecnológico quanto moral, pois a evolução do conhecimento através das redes é comprovada e 

a discussão de problemas comuns usando redes temáticas pode valorizar novos 

conhecimentos e suscitar soluções inéditas e úteis com respostas inovadoras às questões 

levantadas. Contribuições e renovações às políticas sociais e à própria postura da universidade 

são previsíveis. 

Se os membros participantes trabalharem com responsabilidade e de forma convincente 

e despertarem a confiança dos gestores da instituição, aumentam as chances de receberem 

apoio tanto no processo de criação da rede, quanto ao longo de sua existência.  

Passo 4: Definir as operações básicas, processos e metodologias 

No momento que a comissão estiver formada, ela poderá organizar seu plano de ação 

com a ajuda dos demais membros da rede, se preocupando com as operações básicas e a 

forma de executá-las num determinado intervalo de tempo e, também, estabelecendo 

processos e metodologias que permitam melhorias e ajudem a estruturar as atividades 

operacionais da rede. 

Passo 5: Estabelecer os princípios, políticas e regras de governança 

Para manter a rede em pleno funcionamento dentro dos padrões da boa convivência, 

contornando os problemas de conduta e de conflitos, entre outras dificuldades inerentes ao ser 

humano, se deve definir princípios e criar restrições, acordos e estratégias favoráveis ao bom 

comportamento dos interessados nos trabalhos da rede. 

Passo 6: Desenvolver o conhecimento específico (as práticas) a compartilhar 

Dentro de um grande tema, a solução pode ser facilitada pela sua divisão em problemas 

menores. Os membros da rede podem desenvolver rotinas simples para mostrar como 

determinado conhecimento específico é monitorado e pode ser compartilhado. 

Passo 7: Especificar aquilo que se pretende entender 

Diversos trabalhos em torno do tema evasão e retenção são encontrados na literatura. 

Utilizando-se de consultas efetuadas, reuniu-se informações da pesquisa de Veloso & 
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Almeida (2000) e, principalmente, da reflexiva investigação de Cunha, Tunes & Silva (2001) 

para mostrar alguns assuntos relacionados com o tema, que precisam ser entendidos pela 

comissão organizadora e demais membros da rede antes de propor soluções para o problema. 

Os exemplos abaixo resultam de informações colecionadas de textos, entrevistas e 

questionários contidos em trabalhos científicos e de opiniões pessoais, produto da observação 

e experiência dos envolvidos com a vida universitária. Traduzem ideias prontas, citadas 

diretamente em documentos, ou conclusivas, veiculadas nas entrelinhas que descrevem os 

problemas ou motivações do desligamento do estudante sem conclusão do seu curso, 

considerando que as ações a serem desenvolvidas pela rede temática podem ser baseadas 

nesses motivos Veloso & Almeida (2000), embora tantos outros possam ser adicionados. Para 

o bom desempenho das ações da rede é aconselhável entender no mínimo: 

 a vida escolar anterior do aluno evadido ou retido e a escolha do seu curso universitário; 

 como é o ensino e o acompanhamento dado ao aluno no curso, se garantem uma 

orientação sistemática e continuada; 

 como a coordenação do curso esclarece sobre a profissão e o mercado de trabalho, se 

deixam claro para o aluno o objetivo do curso e o perfil do profissional que ele propõe formar; 

 os procedimentos acadêmicos e saber se deixam o aluno bem informado sobre vínculo, 

matrícula, tempo, crédito, currículo e disciplinas; 

 as formas de comunicação interpessoal no curso: relação professor-aluno-funcionário; 

 o fluxo de informação e comunicação no curso e na universidade e poder avaliar as 

garantias de qualidade e segurança naquilo que é repassado aos estudantes; 

 os aspectos psicológico-emocionais e de saúde dos alunos e demais envolvidos com ele. 

Esses conselhos foram dispostos em grupos por serem muito abrangentes. Não precisam 

ser seguidos na exata ordem com que foram colocados e não estão vinculados a nenhuma 

instituição ou curso específico, podendo ser adotados por qualquer área de ensino. Não se 

apresenta aqui as dezenas de desdobramentos possíveis a cada item da lista para não desviar o 

foco da pesquisa, ficando como sugestão para trabalho futuro (ver o capítulo da conclusão). 

Destaca-se a importância de se compreender a discutida falta de continuidade na 

graduação que, contextualizada interna e externamente ao meio universitário, pode contribuir 

na confirmação dessas hipóteses e otimizar o planejamento e administração do seu tratamento 

pelas instituições. 

Passo 8: Explicar como os domínios se articulam com a estratégia da universidade 
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A rede deve agir dentro dos conformes estratégicos dos cursos de graduação e da 

instituição. Permanecer atenta em relação a esses planos diretores, assim como às diretrizes 

gerais do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, em especial, o do Projeto REUNI para a UFPE, criado há três anos 

aproximadamente.   

Passo 9: Saber o que será retirado dos assuntos debatidos 

Mediante consenso da comissão organizadora e demais participantes da rede temática 

identificar entre os aspectos discutidos, aqueles de real importância ao bom andamento dos 

trabalhos, selecionando o que de fato pode ajudar na resolução dos problemas da rede. 

Cada aspecto é considerado como um conteúdo a ser retirado de acordo com pontuação 

obtida por conceitos específicos. A pontuação pode ser feita através da criação de uma rotina 

para estruturar a ação. Como impasses costumam ser rotineiros nas ações em grupo, as 

medidas tomadas deverão ser criteriosas e bem estudadas. 

Passo 10: Selecionar as questões mais importantes que merecem ser aprofundadas 

Esta etapa está intimamente relacionada à anterior. Depois de obtida a pontuação, com 

discussão sobre a pertinência e prazo para tratar o assunto, definir as prioridades e até mesmo 

pré-estabelecer as formas de tratar cada aspecto. Os conceitos atribuídos a cada conteúdo 

podem ajudar nessa seleção. Depois de identificar ordenadamente aqueles de maior 

pontuação, a rede deverá avaliar suas condições para aprofundar a questão e seguir adiante ou 

eleger outro conteúdo de classificação inferior.  

Passo 11: Definir quais políticas influenciar, o tipo de influência que se pretende ter e o 

tipo de liderança que estão dispostos a assumir com a promoção e desenvolvimento do 

próprio domínio 

Entende-se que esse último passo exige total entrosamento com a trajetória da 

instituição. Segundo REUNI UFPE (2007), ao longo dos seus 64 anos de existência, a 

universidade vem desempenhando papel fundamental no ensino, pesquisa e extensão, tem 

reconhecimento social, contribui para o avanço científico e tecnológico, influencia na região e 

no país pelos bons profissionais que forma para o mercado e pela grande participação na sua 

produção científica. 

Muitos dos passos discriminados exigem ações que podem ser consideradas complexas, 

nesse sentido, algum tipo de articulação deve ser colocado em prática para tratar os problemas 

existentes. As heurísticas, por exemplo, são técnicas de desenvolvimento estruturado de 

algoritmos que podem ser considerados como mecanismos facilitadores de planejamento, 
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controle e avaliação. Vê-se como um artifício que permite estruturar vontades, medidas ou 

decisões, sendo capaz de medir ou representar a execução dessas atividades de caráter 

intangíveis e, portanto, mais difíceis de lidar no âmbito da rede. 

Entende-se por heurísticas, segundo Yahoo! Brasil (2006) e wiki (2010), o conjunto de 

regras, métodos, simplificação ou aproximação que reduz ou limita a busca por soluções em 

domínios que são difíceis e pouco compreendidos e que conduzem à descoberta, à invenção e 

à resolução de problemas.  Por exemplo, sabe-se da funcionalidade desse tipo de método 

analítico quando se pretende estabelecer prioridades dentro de um conjunto de elementos, 

como encontrado em Neumann et al. (2003). 

Desse modo, para um problema cujo melhor caminho em busca de solução é 

desconhecido, define-se uma função heurística que se acredita levará a esta solução. Esses 

procedimentos auxiliam nos descobrimentos de verdades científicas. Poucas considerações 

são apresentadas a respeito do pleno funcionamento e construção desses algoritmos informais, 

por entender que foge a proposta do trabalho. Contudo, entende-se que a base das heurísticas 

consiste de técnicas de desenvolvimento estruturado de programas e do uso de raciocínio 

lógico e pode ser usada sem preocupação com os rigores de sintaxe. Atenção apenas com a 

semântica em relação às rotinas que se queira estruturar.  

Acredita-se que a geração de uma rede dessa natureza eleva ainda mais o potencial 

estratégico dos seus agentes empreendedores. A UFPE detentora de papel histórico na 

democracia, qualidade e compromisso social pode, com suas ações em rede, garantir mais 

autonomia administrativa, manutenção e expansão dos seus produtos. 

Segundo incursões feitas aos estudos de DATER (2009), se deve facilitar o 

conhecimento das políticas públicas e adequar as matérias das redes às políticas atuais. Nesse 

sentido, organizar e disponibilizar conteúdos e propostas em torno do tema evasão e retenção, 

adaptados à UFPE, estabelecer e fortalecer as relações da universidade com as instituições da 

região e com o governo e, também, articular e mobilizar o domínio da sua rede com a 

sociedade visando a qualificação e apropriação das boas políticas na esfera educacional com 

foco nos eixos estratégicos de instâncias superiores. 

À longo prazo, a participação da universidade nessas condições pode desencadear a 

superação do problema, a promoção da soberania para o ensino, agregar valor e trazer mais 

segurança e apoio para a educação. Lembrar que, uma vez obtido sucesso com uma ação, 

dificilmente se exime da responsabilidade da conquista e da parceria social com outros 

órgãos. 
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5.3 Desenho do Roteiro com as Recomendações 

A Figura 5.4 é o resultado da combinação do passo a passo da rede hipotética criada, 

com as recomendações encontradas na literatura e contidas no modelo de funcionamento 

apresentado em item anterior. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 –Esquema do Passo a Passo e Recomendações de uma Rede Temática 
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O esquema contém elementos textuais e gráficos, sendo dividido em duas partes, uma 

interna ao desenho do anel composta apenas de texto e outra externa incluindo o anel e o texto 

restante. Existe ainda um par de setas afastadas, mas complementares à figura, que servem 

para sinalizar o giro do anel em torno do seu centro, nos dois sentidos horário e anti-horário. 

As setas menores, fixadas no anel, estão associadas às recomendações. Estas setas, o 

anel e as recomendações formam um único desenho. O sentido das setas, voltadas para o 

centro do anel, indica que as recomendações são feitas em direção ao ambiente interno da 

rede temática. 

Pretende-se demonstrar com o movimento do anel para os dois lados a flexibilidade das 

recomendações quanto aos passos: uma mesma recomendação pode estar presente em mais de 

um estágio de geração da rede. Ainda nesse sentido, pode-se dizer que é sempre possível uma 

recomendação ser atrelada a qualquer passo anterior ou avançar saltando um ou mais passos 

adiante quando se tratar de otimizar os trabalhos e melhorar os resultados. 

No interior do anel, apenas o passo inicial do roteiro foi colocado de forma explícita 

“Passo 1”. As demais indicações dos passos foram omitidas na tentativa de tornar a 

visualização da figura menos densa. As informações de dentro do círculo devem ser lidas no 

sentido horário preferencialmente, o que não implica rigidez ao processo. Cada um dos passos 

também não precisa ser seguido à risca. Tratando-se de uma sugestão, pode ser melhorada em 

caso da implementação da rede e das experiências adquiridas ao longo da sua existência. 

5.4 Dificuldades de Implantação Comportamentais, Sociais e Tecnológicas 

5.4.1 Dificuldades Comportamentais e Sociais 

Na literatura, as discussões a esse respeito são muitas, mas nenhuma solução mais 

concreta é apresentada sobre o assunto. Não se pretende realizar neste capítulo análises 

motivacionais, estudo de isolamento social, conflitos ou comprometimentos, nem se 

aprofundar sobre a plasticidade do comportamento da nossa espécie. O compromisso nesta 

parte do trabalho consiste em tratar das dificuldades encontradas sob duas perspectivas, uma 

baseada na leitura e outra na vivência. 

Carneiro et al. (2007) mostram as principais dificuldades sentidas na participação em 

redes das organizações investigadas em seus estudos. Colocam-se na análise os itens trazidos 

pelos autores que podem se relacionar aos tipos de dificuldades abordadas. 
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Observa-se que os níveis de participação dos membros de uma equipe no 

desenvolvimento de uma mesma tarefa diferem na maioria dos casos. No dia a dia de 

trabalho, é simples visualizar as dificuldades existentes na materialização do pensamento e 

das ideias e nas articulações de pessoas cujas ações podem ser consideradas complexas se 

orientadas por características que podem lidar com sentimentos, como é o presente caso. 

Desse modo, cada papel desempenhado pelos participantes da rede e a integração entre 

eles pode não ser satisfatório devido a problemas que muitas vezes interferem na qualidade do 

trabalho ou mesmo na sua realização. Esses impedimentos são frutos de diversas variáveis, 

entre elas as dificuldades de ordem comportamental ou social de cada pessoa, dado a origem, 

cultura, especificidade do caráter, instabilidade emocional entre outros aspectos presentes na 

personalidade e formação do ser humano. 

Entende-se que para o trabalho colaborativo ser realizado muitas exigências e condições 

devem ser satisfeitas, pois trabalhar em colaboração implica em maior confidencialidade e 

superação de conflitos. Também a tomada de decisão em uma rede colaborativa pode esbarrar 

na necessidade de negociação entre as pessoas, pois chegar a um acordo é uma tarefa 

complexa. Em Carneiro et al. (op.cit.), a dificuldade mais citada foi o estabelecimento de um 

clima de confiança no ambiente da rede. As pessoas são sensíveis a fatores ambientais, 

históricos e culturais que tanto podem se revelar como uma ameaça quanto como uma solução 

para o problema. Assim, no estágio inicial dos trabalhos da rede, torna-se necessário um 

processo de adaptação entre os envolvidos no dia a dia para favorecer o surgimento desse 

clima amigável e evitar os conflitos. 

Conta-se também entre as dificuldades de Carneiro et al. a de promover as mesmas 

oportunidades aos membros da rede e, consequentemente, manter a igualdade entre todos. 

Acredita-se que a identificação de uma liderança, outro ponto listado pelos autores, o 

estímulo, a motivação, o sentimento de inclusão e a receptividade podem ser fortes aliados ao 

bom entrosamento da equipe e ao sucesso da implantação da estrutura proposta. 

Em relação às dificuldades da administração dos processos de mudança e de 

colaboração, além da correta identificação da competência de cada membro para que sejam 

melhor aproveitadas, mencionadas por Carneiro et al., pode-se dizer que o ser humano está 

apto a modificar o ambiente para atender suas necessidades através de ações que podem 

resultar dos hábitos e características pessoais, da educação recebida, da experiência ou do 

aprendizado. Contudo, alguns ambientes mostram que a cultura individualista e de inovação 
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para os recursos humanos são obstáculos à abertura das pessoas para compartilhar e assimilar 

novas ideias. 

No estudo referenciado, encontra-se ainda o problema em localizar os membros ideais, 

que estejam preparados e tenham experiência em relação ao trabalho colaborativo, um aspecto 

comum no início de qualquer processo com pessoas trabalhando em equipe. 

5.4.2 Dificuldades Tecnológicas 

Do ponto de vista tecnológico, as dificuldades apontadas por Carneiro et al. foram a 

identificação das ferramentas colaborativas adequadas para uso e a distância física entre os 

participantes da rede.  

O alto investimento nos custos de licenciamento das tecnologias ou aquisição de 

softwares e a implantação de uma rede física poderiam ser considerados como dificuldades. 

Entretanto, esses problemas são superados no caso da universidade, devido às ferramentas 

colaborativas gratuitas e disponíveis para os usuários na internet e, em particular, à existência 

do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e seu diversificado leque de atendimento na 

área das TICs de acordo com NTI (s.d.), que mantém todos os centros e demais unidades 

suplementares ligados à rede de computadores, atualmente com novo backbone constituído 

pelas principais tecnologias de ponta e acesso mais rápido a internet. Recentemente, foi 

inaugurado neste Núcleo, o Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho de 

Pernambuco (CENAPAD-PE), sendo a oitava unidade do Sistema Nacional de Processamento 

de Alto Desempenho (SINAPAD) e o segundo do Nordeste (MELO, 2010). 

Quanto às tecnologias colaborativas adequadas, Carneiro et al. (op.cit.) indica aquelas 

que permitam acesso fácil, rápido e sem custo para o compartilhamento de informação. 

Ferramentas que facilitem a colaboração e permitam a articulação dos seus membros sem 

muita sofisticação ou complexidade. No presente caso, as mais relevantes seriam as bases de 

dados de ideias e práticas através do uso de um portal, blogs, fóruns de discussão, áudio e 

vídeo conferência, correio eletrônico, mensagens instantâneas e Voice over Internet Protocol 

(VoIP). Essas e outras tecnologias mencionadas são assunto do próximo capítulo. 

Entende-se que a ausência de plataformas tecnológicas que facilitem a integração da 

informação e a comunicação entre os locais, encontrados em alguns estudos, não representam 

grandes dificuldades no caso da criação da rede nesta universidade, pelo seu atual estado em 

relação às tecnologias existentes. 
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Lembra-se que por mais experientes e entrosados que sejam os membros de uma rede, 

sempre existirão dificuldades de implantação. A rede é uma estrutura dinâmica e vulnerável a 

muitas interferências que podem comprometer seu equilíbrio. 

5.5 Resultados Esperados 

Espera-se de uma rede temática dessa natureza, no mínimo, maior sensibilização e 

conscientização da gravidade do problema da evasão e retenção dos alunos da graduação. 

Consensualidade quanto à importância e valor que tem a escuta ao aluno em qualquer 

instância do processo de sua formação superior, quanto à chamada para reflexão sobre a 

função de educar, quanto ao compartilhamento e combinação da diversidade de ações que 

estão sendo tomadas nesse sentido e quanto à análise e correlação das múltiplas variáveis que 

culminam na decisão final do aluno em evadir-se. 

Contudo, de maneira mais abrangente e diversificada, muitos resultados podem ser 

obtidos com a REvRe. Entre os exemplos de resultados tangíveis para trabalhos em 

colaboração trazidos pelo Programa Equal (2003) fez-se algumas adaptações. 

Apresentar soluções alternativas referentes aos problemas relacionados com o tema. 

Talvez algumas medidas e ações não estejam obtendo o sucesso previsto. O trabalho em rede 

apresenta características que podem enriquecer as discussões e levar a propostas antes 

inimagináveis. Por exemplo, pessoas em condições “distantes”, como aluno e professor, 

coordenador de curso da área de exatas e outro de ciências humanas, podem ter um olhar 

diferenciado sobre uma mesma questão, mas se permitirem, através da rede, uma construção 

conjunta mais rica e versátil a partir de um denominador comum. Também nesses termos 

pode acontecer a busca por melhores práticas para lidar com o problema e a validação das 

boas ideias que forem surgindo. 

Outras expectativas criadas no âmbito do trabalho colaborativo, dentro e fora do 

ambiente onde está instalado, são o estabelecimento de novas parcerias e alianças estratégicas, 

o acesso a recursos e a pessoas especialistas, a formação de novas competências e novas 

capacidades para desenvolver diferentes soluções ou opções estratégicas. 

Segundo adaptação de DATER (2009), pode-se estabelecer uma articulação entre os 

diversos agentes, como coordenadores de cursos entre si e com as pró-reitorias, alunos de 

diferentes áreas, pais de alunos retidos ou evadidos. Através da rede, seus integrantes podem 

criar oportunidades e trocar experiências, construir parcerias, promover encontros presenciais, 

utilizar a internet e fóruns de discussão e tratar de ações de participação.  
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Os esforços oriundos da rede devem permanecer alinhados ao seu universo temático, ou 

seja, o desenvolvimento de competências existentes na rede deve estar em sintonia com a 

estratégia da universidade e a estratégia nacional para a educação. Espera-se também 

contributos mais concretos na formulação de novas políticas e na inclusão de novas 

orientações ao plano de ação da rede. 

Contabiliza pontos positivos o envolvimento de novos interessados potenciais que 

incorporem as boas práticas adotadas e que possam integrar maiores parcerias e, assim, 

disseminar e incorporar novos projetos que surgirem. 

É importante que haja difusão ampla dos bons resultados e soluções conjuntas dentro e 

fora da universidade, pois de nada adianta ilhas de conhecimento. 

Em relação aos resultados esperados e não tangíveis, considera-se como exemplos a 

criação de novas relações, o desenvolvimento de um sentimento de pertinência, o reforço do 

espírito de pesquisa, a criação de uma cultura de compartilhamento, a confiança e identidade 

que a rede temática pode conferir aos seus membros e o fato de descentralizar a determinação 

das medidas de solução para o problema. 

Muitos resultados podem surgir, além dos relacionados acima. O processo dependerá do 

comportamento da rede, do tempo do seu ciclo de vida, do interesse e envolvimento dos seus 

membros em abraçar a causa, entre outras circunstâncias. 

5.6 Síntese do Capítulo 5 

O principal objetivo deste capítulo foi a elaboração do passo a passo para a criação da 

rede temática sobre evasão e retenção na graduação da UFPE. Na sequência, após as 

considerações iniciais sobre os aspectos gerais de uma rede temática, apresentou-se o modelo 

de funcionamento associado às dimensões da rede estudadas no capítulo 4. Em seguida, 

vieram os elementos constituintes e o desenvolvimento do passo a passo, utilizando-se para 

este último, recursos textuais e gráficos. Chegou-se a um resultado final que não deve ser 

visto com rigidez, pois se trata de um esquema dinâmico que pode mudar de acordo com as 

necessidades. Elaborou-se um desenho do roteiro criado junto com as recomendações 

associadas ao modelo de funcionamento citado para melhor visualizar a combinação obtida. 

Em seguida, foram tratadas algumas dificuldades relacionadas ao comportamento, ao lado 

social e ao tecnológico da implantação, baseando-se na literatura e na experiência de trabalhos 

em equipe, no âmbito da universidade. O capítulo encerra com os resultados esperados com a 

criação de uma rede dessa natureza. 
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O próximo capítulo tem as tecnologias de informação e comunicação ou tecnologias 

colaborativas como foco. Corresponde ao último capítulo da dissertação e traz uma visão 

ampla e diversificada dessas tecnologias. Em relação aos dois capítulos anteriores, pode ser 

considerado o mais independente de todos, o que justifica a sua inserção neste final como 

informação complementar. Como as tecnologias colaborativas sempre vêm associadas às 

redes colaborativas e ao processo de colaboração, esses assuntos são vistos em conjunto. 

Procurou-se trazer uma visão geral do que consta na literatura sem, contudo, esgotar cada 

parte, incluída ao longo dos itens, devido a sua extensão. 
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6 TECNOLOGIAS COLABORATIVAS 

Este capítulo encerra os assuntos mais específicos do estudo. Trata das tecnologias de 

informação e comunicação de suporte à colaboração ou tecnologias colaborativas. Pode ser 

visto como um complemento à pesquisa realizada. Além das tecnologias colaborativas, 

estuda-se também as redes colaborativas e a colaboração. Faz-se uma varredura pelos 

conceitos e classificações necessárias ao entendimento inicial das tecnologias colaborativas e 

da mudança de paradigma das novas formas de organizações sociais e corporativas através da 

descrição dessas tecnologias segundo determinadas dimensões, com o objetivo de especificar 

requisitos para desenvolver o relacionamento social e as bases tecnológicas que estruturem e 

disseminem boas práticas nas redes colaborativas, fazendo referências a alguns aspectos 

subjetivos dentro do contexto da pesquisa científica (INESC, 2007). Descreve-se algumas 

classificações da colaboração e dos sistemas colaborativos, aplicações com tecnologias 

colaborativas e tendências emergentes nas tecnologias e no mercado colaborativo. Ao final, 

tem-se a apresentação de alguns problemas e oportunidades e fala-se um pouco sobre o 

contexto da UFPE com relação ao uso das tecnologias para se trabalhar numa rede temática. 

O capítulo não faz um estudo detalhado de como as ferramentas colaborativas serão 

utilizadas na aplicação, apenas alguns comentários estarão inseridos ao longo dos itens. A 

apresentação de uma relação mais formal e concreta entre a aplicação e as tecnologias 

colaborativas deverá ser feita em trabalho futuro, caso se implante o modelo proposto. 

6.1 Considerações Iniciais 

A investigação aplicada constante no relatório público Carneiro et al.  (2007), com foco 

nas redes colaborativas de empresas, mediadas ou não pelas tecnologias, que veem a 

colaboração como forma de criar valor coletivo, individual, econômico e social, o estudo 

introdutório de Massey (2008) às tecnologias colaborativas, o livro de Coleman & Levine 

(2008) sobre colaboração e os tópicos disponíveis em Monteiro (2009) foram importantes 

para definir o norte deste capítulo. 

Não foi considerado nenhum tipo de investimento financeiro neste estudo quanto ao uso 

das tecnologias colaborativas. Apenas recursos humanos sem ônus estão previstos, 

coordenadores dedicados e demais colaboradores voluntários, motivados e comprometidos o 

suficiente para permitir a implementação da rede. Todos devendo aderir a uma forma de 

trabalhar mais estruturada e alinhada por um fluxo de atividades comuns a todas as partes. 
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As tecnologias colaborativas são plataformas sócio-tecnológicas onde existe interação 

entre o elemento humano, no caso, os membros da rede temática, e a tecnologia dentro de um 

ambiente, no sentido de apoiar processos colaborativos. Correspondem a arranjos de 

infraestruturas informáticas e suas aplicações aliados aos processos organizacionais que 

suportam o ciclo de vida de uma rede colaborativa. Devem ser bem entendidas, concebidas, 

implementadas e geridas para obterem pleno sucesso no seu funcionamento. 

É impossível tratar das tecnologias colaborativas sem ênfase às redes colaborativas que 

trazem consigo, além das relações econômicas, perspectivas e contextos sociais e culturais 

que interferem no seu bom êxito. Segundo a literatura, a tecnologia resolve a menor parte dos 

problemas, a maioria deles lida intrinsecamente com processos e pessoas, sendo estas o ponto 

crítico da colaboração. Seja com equipes trabalhando em projetos distribuídos ou em outras 

circunstâncias, nenhum benefício é alcançado se as pessoas não estiverem dispostas a ajudar 

(COLEMAN & LEVINE, 2008). 

As redes colaborativas são metaorganizações que datam do fim da década de 90 e são 

consideradas por vários autores como o paradigma sócio-econômico, INESC (2007) e 

Carneiro et al. (2007), mencionado logo no início deste trabalho. Entende-se que as redes 

apoiadas nos processos colaborativos permitem analogias e associações a diversos tipos de 

redes cujos atores presentes podem variar. Desse modo, as características e propriedades das 

redes de empresas apresentadas no relatório público citado cabem no presente contexto, 

justificando o fato de tê-las adotado como orientação. Assim, mediante os ajustes necessários 

foram abordados apenas os princípios, critérios, experiências e resultados de trabalhos no que 

tangem de maneira pertinente os objetivos desta dissertação. 

Uma vez conhecidas as tecnologias e as redes colaborativas, o próximo passo é tratar da 

própria ação da colaboração. Para Carneiro et al. (2007) a colaboração é um salto qualitativo 

nos benefícios obtidos pela participação. Contudo, é necessário melhorar as interações e 

partilhar os recursos de modo que envolvimentos mais ricos e complexos de pessoas tornem a 

colaboração realmente eficaz. 

No livro de Coleman & Levine (2008), constam como elementos da colaboração os 

dados e informações consideradas relevantes, o aprendizado como processo de interiorização 

da informação relacionada com outros saberes anteriores e o conhecimento da aplicação da 

informação conduzido por meio da ação ou comunicação. Já em Carneiro et al. (2007), 

encontramos um número maior de elementos de colaboração, porém agrupados em seis 
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dimensões. Correspondem aos conjuntos de elementos ou atributos apresentados a seguir que 

têm como objetivo caracterizar a rede colaborativa. 

O primeiro deles são as relações ou tipo de ligações entre os nós da rede. Sem elas as 

redes não existiriam. As relações podem ser mais ou menos formalizadas e se baseiam de 

diferentes maneiras, dependendo das características da rede. Por exemplo, as relações sociais 

têm como prerrogativa a confiança, enquanto que as virtuais se apoiam nas tecnologias da 

informação e comunicação. Sabendo-se que uma rede temática trabalha em colaboração, 

pode-se dizer que a rede proposta mesmo apoiada nas tecnologias envolverá relações de 

confiança devido ao caráter do tema.  

O segundo conjunto, o contexto, confere informações ou ideias a cerca da rede. Nesse 

caso, pode-se considerar o tempo, no sentido de saber o prazo de duração da colaboração, a 

condição ou regime legal onde a colaboração ocorre que pode ser público, privado ou terceiro 

setor ou, ainda, o espaço que pode explicitar como a colaboração acontece em termos 

geográficos (local, nacional, internacional). Torna-se difícil estabelecer o tempo de duração 

da rede proposta. Por tratar-se de uma estrutura, tendo voluntários como membros, acredita-se 

que a duração da colaboração se prolongará enquanto existir pessoas preocupadas e dispostas 

a tentar resolver em equipe o problema da evasão e retenção. Repetindo o que foi dito em 

capítulo anterior sobre comunidade de prática, também a colaboração pode evoluir e terminar 

organicamente, ou seja, durar enquanto houver relevância para o tema e valor e interesse em 

aprender juntos. Considera-se que poderá ser uma rede moderada, de contexto social e 

inserida, inicialmente, no meio acadêmico local.  

A motivação representa o terceiro grupo de elementos da colaboração, pode vir dos 

clientes, dos processos e das organizações. Seus elementos correspondem sempre a diferentes 

tipos de inovação. Sendo um elemento imaterial e subjetivo, cuja continuidade é primordial 

para manter vivo o ambiente da rede, torna-se difícil tecer comentários mais concretos, sendo 

o tempo e a vivência duas condições importantes que permitirá fazê-los. 

Os atores constituem o quarto elemento da lista e são os próprios nós da rede. Podem 

representar pessoas, empresas, setores e mais uma série de outras entidades. Entende-se que 

são os elementos decisivos ao bom andamento dos processos colaborativos. Na presente rede, 

lembra-se dos já mencionados alunos, pais ou responsáveis, docentes, dirigentes da 

universidade, setores da universidade, pessoas da sociedade, entre outros interessados no 

tema. 
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Os recursos e as atividades são os dois últimos elementos. Os recursos correspondem ao 

conteúdo das ligações entre os nós da rede, se referem a itens financeiros, humanos, 

informacionais. Na rede sobre evasão e retenção as ligações serão através de troca de ideias e 

informações que tratem do assunto. As atividades são aquelas desempenhadas com intuito de 

agregar valor no âmbito da rede e envolvem as compras, finanças, tecnologias e recursos 

humanos. As atividades na rede proposta serão baseadas na troca de conhecimento e 

experiência entre as pessoas envolvidas com o problema. Todos esses conjuntos contam ainda 

com vários outros atributos aqui omitidos por não serem essenciais ao entendimento geral. 

Como os elementos de colaboração de Carneiro et al. (2007) são mais detalhados em 

relação aos trazidos por Coleman & Levine (2008), talvez se tornem um instrumento de 

avaliação mais indicado em determinadas situações, quando se exigir uma análise mais 

pormenorizada da rede colaborativa. 

Coleman & Levine (op.cit.) consideram que pessoas trabalhando em colaboração e em 

concordância não perdem tempo, criam uma visão unificada do processo, conseguem definir 

suas vontades e a forma de atendê-las em conjunto. Os autores se referem à colaboração como 

uma atividade holística porque a interdependência nas atividades e a responsabilidade coletiva 

pelo resultado final fazem com que o processo seja considerado no todo. Também, pelo fato 

da colaboração ser pessoal, envolver atenção, perspicácia, personalidade e habilidade para 

captar as sutilezas verbais e o gestual do indivíduo na presença do outro. Além disso, a 

inteireza e dedicação exigida ao projeto e à equipe e o contínuo feedback dado ao sistema 

abrangem uma totalidade, característica do holismo. Como é previsível, essa visão completa 

da colaboração examina tanto os aspectos mais tangíveis que são a tecnologia e o processo, 

quanto os menos tangíveis como as pessoas e seus papéis no sucesso da colaboração. 

Vale salientar que, mesmo com a importância fundamental da colaboração e seu 

envolvimento direto com os aspectos imateriais das redes, o objetivo principal deste capítulo 

está relacionado às questões tecnológicas e sua participação no apoio à produção e 

disseminação do conhecimento em torno do assunto em discussão. 

A maior motivação para o desenvolvimento de uma rede temática mediada pelas 

tecnologias colaborativas no âmbito da UFPE é apoiar o relacionamento entre os envolvidos 

com a graduação, facilitar a gestão de processo aumentando a visibilidade dos problemas, 

soluções e informações, controlar o desperdício de tempo na busca por respostas, reduzir 

erros, melhorar a qualidade dos resultados e gerar conhecimento em conjunto com outros 

agentes. Este tipo de parceria traz, além de conhecimento em termos de inovação 
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organizacional e tecnológica, benefícios em outros ângulos como, por exemplo, a imagem da 

universidade junto à sociedade e às instituições políticas e de fomento à educação. 

6.2 Processos de Sistemas Colaborativos 

Em relação aos sistemas colaborativos, Carneiro et al. (2007) inclui nos seus processos 

a presença dos elementos comunicação, cooperação e coordenação. Se a comunicação for 

contínua, os membros de um grupo de trabalho trocam informações e mantêm negociações 

com o objetivo de desenvolver suas atividades de modo colaborativo. A colaboração, em seu 

sentido mais amplo, funciona como um mecanismo motivador, pois envolve e deixa os 

participantes interessados em vivenciar o processo da cooperação. A responsabilidade por 

gerenciar as tarefas, revisar os trabalhos a serem realizados, assim como orientar os membros 

do grupo é dada à coordenação. Esse terceiro elemento assume um papel de intervenção em 

casos de necessidade ao permitir a revisão dos trabalhos de modo que estes sejam feitos 

corretamente e sem duplicidade (WIKIVERSITY, s.d.). 

Segundo Coleman & Levine (2008), um dos maiores benefícios da colaboração está na 

sua relação com o tempo. A internet deixa a sensação que os eventos acontecem mais rápido e 

esta expectativa traz incrementos cada vez maiores para a tecnologia. Em paralelo a este fato, 

os processos e projetos estão se tornando mais complexos e distribuídos demarcando uma 

situação cada vez mais desafiante para nossos dias. A colaboração envolve hoje trabalhos 

dentro e fora das organizações com pessoas desempenhando vários papéis e desenvolvendo 

diferentes tipos de relacionamentos. Os trabalhos efetivados através de organizações 

estabelecem espaços virtuais para equipes e os processos e projetos característicos desses 

espaços podem ser guardados, discutidos, modificados e pesquisados por essas equipes.  

Para obter um bom desempenho a rede colaborativa precisa estar em sinergia em termos 

estratégicos, deve haver eficiência e eficácia nos processos de formação e dissolução, como 

também de gestão operacional da rede. Mais adiante se tem um quadro com informações 

relevantes ao esclarecimento sobre implementação de tecnologias e sistemas de informação de 

apoio à criação e operação de estruturas de colaboração em redes. A explicitação do nível das 

necessidades constante no quadro ajuda os empreendedores ou interessados a caracterizar e 

selecionar sistemas e plataformas colaborativas adequadas.  

As tecnologias colaborativas têm evoluído muito nos últimos anos merecendo mais 

atenção do mundo científico e tecnológico. No passado, elas eram associadas à comunicação 

(VoIP e Instant Messaging), ao compartilhamento de recursos (Portais semânticos e Gestão de 
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conteúdos) ou gestão do processo de negócio (Business Process Management) e a gestão da 

cadeia de suprimento (Supply Chain Management), os três elementos constitutivos ora 

mencionados no início deste item. Porém, as tendências na indústria do software, os sistemas 

e as plataformas hoje disponíveis corroboram para que o mercado mude de aplicação dedicada 

(stand-alone) para uma integração das ferramentas de suporte a essas três esferas. As 

organizações se inclinam aos empreendimentos de plataforma colaborativa com o objetivo de 

implantar um único conjunto de ferramentas e tecnologias para usuários. 

Segundo (Greif & Cashman, 1986 apud Wikiversity, s.d.), empenhados em estudar o 

comportamento de grupos ao desempenhar uma atividade, equipes multidisciplinares de 

profissionais elaboraram sistemas mais adequados ao trabalho colaborativo mediados por 

computador, denominados de Computer Supported Cooperative Work (CSCW), e à 

aprendizagem desenvolvida pela colaboração entre indivíduos que se comunicam através de 

computadores, chamada de Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). 

Esses sistemas, além de corresponderem a áreas de pesquisa com medidas de alta 

complexidade, trazem ainda ferramentas computacionais utilizadas como apoio ao trabalho 

colaborativo capazes de possibilitar a comunicação e integração entre pessoas em diferentes 

locais geográficos e tempos de trabalho por meio das aplicações denominadas Groupwares. 

O CSCW refere-se ao sistema de colaboração e o Groupware é o nome dado ao 

conjunto de tecnologias, hardware e software, de suporte aos grupos que desenvolvem tarefas 

colaborativas com objetivo de agilizar a troca de informações entre os envolvidos no projeto 

assegurando mais potencial cooperativo (WIKIVERSITY, s.d.). 

6.3  Descrição das Tecnologias Colaborativas segundo algumas Dimensões 

Como não se pode falar em tecnologias colaborativas sem envolver as equipes que 

trabalham em colaboração e cujas ações são mediadas por essas tecnologias, vê-se agora a 

colaboração como uma ação social que agrega valores positivos e pessoas com 

responsabilidades específicas que compartilham metas, trabalham e aprendem juntas visando 

superar desafios e construir conhecimentos (RAMOS, 2007). 

As tecnologias colaborativas, quanto aos aspectos da natureza de suas equipes, são 

categorizadas segundo as dimensões espaço-tempo de acordo com (MASSEY, 2008).  

Considerando o tempo, tem-se a colaboração síncrona ou assíncrona com os membros 

da equipe trabalhando em horários iguais ou diferentes respectivamente. Para Coleman & 

Levine (2008), alguns refinamentos permitem visualizar mais um subconjunto além dos dois 
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listados por Massey em sua pesquisa. O da colaboração semissíncrona, com interação entre 

duas ou mais pessoas em intervalos maiores do que aqueles que ocorrem na colaboração 

síncrona, mas dentro de um tempo pré-estabelecido, um dia, por exemplo, permitindo 

registrar e guardar as informações durante um período maior e aumentando a chance de serem 

vistas pelos ausentes. Segundo estes pesquisadores, na colaboração síncrona o computador 

media a interação que ocorre em cinco segundos, há imediatismo e pouca reflexão nas 

comunicações (mensagem instantânea, chat, videoconferência) e na colaboração assíncrona 

não há limite de tempo para a interação, permitindo mais tempo para reflexão (e-mail ou 

discussões postadas como blog, wiki).  

Considerando o espaço, tem-se a condição de mesma localidade, com os membros da 

equipe trabalhando juntos no mesmo local, e de localidade dispersa ou virtual, com os 

membros da equipe trabalhando em colaboração, mas em locais distintos. Neste sentido, 

destaca-se o suporte das tecnologias da informação e da comunicação para o desenvolvimento 

de atividades de colaboração que promovem independência ao espaço físico e ao tempo 

Ramos (2007), os elementos caracterizadores das comunidades virtuais. 

A combinação duas a duas do espaço e tempo, iguais e diferentes respectivamente, 

resulta nas quatro instâncias seguintes: colaboração síncrona e colocalizada (face a face, 

voting, suporte à apresentação), colaboração síncrona e dispersa (vídeo e áudio conferência, 

chat, mensagem instantânea), colaboração assíncrona e colocalizada (e-mail, voicemail, 

repositórios de documentos) e colaboração assíncrona e dispersa (e-mail, discussões 

alinhadas, repositórios de documentos). 

Os arranjos acima transcritos culminam, em parte, na afirmação de Wikiversity (s.d.), 

onde a organização de um trabalho em grupo segue as mudanças nos relacionamentos dos 

indivíduos, no ambiente e nos processos de trabalho. 

As tecnologias estão começando a atender a demanda da colaboração com o trabalho 

individual mudando gradativa e naturalmente para o trabalho em grupo, de forma assíncrona 

ou em tempo real, com os membros da própria equipe ou parceiros de outras organizações. As 

tecnologias de colaboração em tempo real apoiam as interações em um ou em todos os meios 

de áudio, vídeo e conferência de dados. Além disso, essas ferramentas são baseadas em 

navegadores fáceis de usar e suportam eventos planejados ou informais (COLEMAN & 

LEVINE, 2008). 

Além das dimensões espaço-tempo, as tecnologias colaborativas podem ser descritas em 

termos de algumas características como riqueza, interatividade e presença social. A riqueza é 
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a capacidade de conduzir de maneira verbal ou não verbal opiniões e facilitar o 

compartilhamento de ideias de maneira oportuna. A interatividade corresponde a extensão no 

quão rápido a realimentação ou o feedback é alcançado e inclui características como 

simultaneidade e continuidade de comunicação, o uso do múltiplo, opiniões não verbais, a 

espontaneidade de envolvimento e a habilidade de interromper ou esperar. A presença social é 

o grau no qual as pessoas se isolam ou são fechadas em si mesmas. Pode ser conduzida por 

meio do uso do múltiplo, canais de comunicação e opiniões não verbais, assim como o 

feedback contínuo (MASSEY, 2008).  

Para facilitar a integração e colaboração decorrentes da dinâmica do espaço e do tempo, 

sistemas tecnológicos migraram de aplicações monousuário ao processamento distribuído na 

década de 70, ou seja, aplicações que permitem o acesso simultâneo de vários usuários a um 

único equipamento, graças ao desenvolvimento dos computadores. Para Coleman & Levine 

(2008) os avanços significativos na adoção da banda larga e o uso crescente de plataformas 

móveis para o compartilhamento de informações têm viabilizado o uso de ferramentas para 

essas equipes virtuais que têm dificuldade de se reunir em um único local. Hoje, as 

organizações têm um conjunto de tecnologias colaborativas disponíveis para apoiar as funções 

de grupos dispersos, como na troca de informações, tomada de decisão e relacionamento 

interpessoal. 

Essas poderosas ferramentas de suporte a comunicação para equipes dispersas que estão 

surgindo, cada uma com um conjunto diferente de características, funcionalidades e objetivos, 

impulsionam o envolvimento e reforçam o compromisso dos grupos, melhorando a qualidade 

do trabalho produzido. O conjunto de todos esses fatores reduz custos e minimiza o 

desperdício de esforços. 

Num reforço à independência que se tem hoje em relação ao espaço e ao tempo, incluí-

se o estudo de Evaristo & Fenema (1999) que propõe uma classificação de tipos de gerência 

de projetos baseados no número de projetos (projeto único versus projetos múltiplos) e locais 

envolvidos (mesma localidade ou não). Falam da multiplicidade de local constante na 

literatura e enumeram entre as tendências emergentes que justificaram o artigo, o avanço da 

tecnologia da informação e comunicação, a estratégia de intercâmbio global e a colaboração 

em locais distribuídos. Tratam da confluência das tendências emergentes que impulsionaram a 

formação das organizações virtuais e dos projetos virtuais que ocorrem nesse tipo de 

organização, além de citar as equipes colaborando em um ou mais projetos a partir de locais 

geograficamente distribuídos (foco global). 
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Interpreta-se que as categorias das equipes apresentadas por Massey (2008) e a 

classificação de tipos de gerência de projetos dada pelos autores Evaristo e Fenema seguem a 

mesma linha de raciocínio: um ou mais projetos realizados por uma ou mais equipes em um 

ou mais locais, em um ou mais horários com arranjos que se tornam possíveis quando 

suportados pelas tecnologias colaborativas. 

No caso da rede do exemplo, vê-se a possibilidade dos trabalhos se desenvolverem de 

forma assíncrona e virtual, facilitando a participação de pessoas com horários divergentes e 

separadas pela geografia. Essas condições permitirão a participação dos alunos que se 

encontram afastados do meio acadêmico. 

6.4  Classificação da Colaboração em Redes 

Dada as dimensões de riqueza, interatividade e presença social, diferentes tecnologias 

podem ser melhor adaptadas para diferentes funções ou tarefas Massey (2008), portanto 

opina-se em favor da necessidade de conhecimento e cautela no momento de fazer as 

escolhas. 

 Contudo, as tecnologias colaborativas mesmo instaladas correm o risco de não ser 

usadas, seja pela falta de treinamento dos seus membros ou de clareza apropriada para seu 

uso. Motivado por essa preocupação, o relatório público Carneiro et al. (2007) faz uma 

classificação da colaboração em redes de acordo com certos parâmetros, com o objetivo de 

identificar as necessidades tecnológicas da própria rede, conforme o Quadro 6.1, figura 

retirada na íntegra, do relatório citado, para esse documento. Apenas a aparência e o colorido 

foram modificados. 

 Segundo essas necessidades, o nível de colaboração poderá ser básico, intermediário ou 

elevado e, dependendo da dimensão, mostra a colaboração variando entre três componentes: 

comunicação, partilha de informação e coordenação. Os três conjuntos de categorias de 

sistemas, de tecnologias e plataformas colaborativas, apresentados na última coluna do 

Quadro 6.1 estão associados aos parâmetros nível e componentes da colaboração, 

correspondentes às linhas e colunas do quadro respectivamente. 

 Isto significa que a união dos três componentes da colaboração de um determinado nível 

leva a uma categoria de sistemas correspondente àquele nível. Em outras palavras, o Quadro 

6.1 esclarece sobre a implementação de tecnologias e sistemas de informação de apoio à 

criação e operação de estruturas de colaboração em redes, permitindo testar e disseminar boas 

práticas colaborativas. 
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Quadro 6.1 – Nível versus componentes da colaboração 
n

ív
el

 d
e 

co
la

b
o

ra
çã

o
 

Elevado 

espaços de 
colaboração virtuais 
(team rooms, shared 
online workspaces); 
sistemas de 
reputação; redes de 
interesse 

classificações 
descentralizadas; 
organização e 
pesquisa semântica 
de conteúdos 

gestão de workflow 
adaptativa; 
otimização de 
processos de 
negócio; apoio a 
tomadas de decisão 
colaborativa 

groupware 
avançado; gestão de 
conteúdos 
avançada; gestão de 
comunidades; 
integração completa 
de aplicações  

ca
te

g
o

ri
a

s 
d

e 
si

st
em

a
s 

Intermediário 

comunicação vídeo; 
integração de 
meios; conferência 
de aplicações 

conteúdos geridos 
descentralizadamente; 
definição de perfis 
de necessidades 
informacionais; 
subscrição e entrega 
automática de 
conteúdos 

gestão do fluxo de 
trabalho; gestão do 
ciclo de vida de 

conteúdos; 
articulação de 
processos 
operacionais 

e-mail; telefonia 
sobre IP; instant 

messaging; gestão 
documental; gestão 
de projetos 

Básico comunicação 
básica: áudio, texto 

acesso a 
documentos 
partilhados; 
organização básica 
de documentos; 
controle 

centralizado 

distribuição de 
tarefas; coordenação 
básica de tarefas 

gestão de conteúdos 
simples (portal); 
workflow IO; 
aplicações 
integradas; 
groupware básico; 

serviços sobre IP 

 
 Comunicação 

Partilha de 

informação 
Coordenação  

 

              componentes da colaboração   

Fonte: adaptado de Carneiro et al. (2007) 

 Com a apresentação das categorias de sistemas como resultado, torna-se fácil entender 

que o Quadro 6.1 permite uma visão mais fiel e analítica da proposta da rede, de forma a 

conhecer sua natureza, suas proporções e os mecanismos ou funções a que se dispõe de modo 

simplificado. 

 No caso da rede proposta, acredita-se que o nível de colaboração varie entre o nível 

básico e intermediário, onde se encontram reunidas as tecnologias de simples utilização, que 

facilitarão a participação dos interessados. Retorna-se a esse assunto mais adiante. 

6.5  Tipologia de Tecnologias Colaborativas - Classificação 

Outra contribuição do relatório Carneiro et al. (2007) foi a divisão das tecnologias 

colaborativas em cinco classes: gestão colaborativa de projetos, gestão de conteúdos, gestão 

de comunidades e social networking, gestão de processos e gestão de comunicações 

unificadas. Fruto da análise de literatura técnica e científica sobre o assunto, de ofertas 

tecnológicas e de opiniões em termos de tendências atuais, o estudo para implementação de 
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tecnologias e sistemas de informação de apoio à criação e operação de estruturas de 

colaboração em redes traz uma visão sistêmica das aplicações, agrupadas de acordo com as 

necessidades de colaboração da rede. Cada uma das chamadas tipologias traz associados 

exemplos de plataformas e as URLs correspondentes. Entende-se que representam aplicações 

integradas com um maior nível de complexidade. 

6.5.1 Gestão Colaborativa de Projetos 

A gestão  colaborativa  de  projetos  são  aplicações  de apoio a gestão de projetos 

menos complexos que disponibilizam diversas funcionalidades básicas para facilitar a 

colaboração entre os membros da equipe. Exemplos: ActiveCollab (www.activecollab.com), 

TeamSpace (www.teamspace.com) e Basecamp (www.basecamphq.com) e Dotproject 

(www.dotproject.net). 

6.5.2 Aplicações de Gestão de Conteúdos 

A gestão de conteúdos (Content Management Systems ou Enterprise Content 

Management) são aplicações que permitem o compartilhamento da informação e do 

conhecimento em uma ou mais organizações distintas e podem ser usadas nos casos de 

desenvolvimento de produtos e serviços, produção e prestação de serviços. Este tipo de 

aplicação permite estruturar e facilitar a criação, administração, distribuição, publicação e 

disponibilização de informação num portal web, podendo também funcionar como uma 

intranet. As funcionalidades de pesquisa de conteúdos dessas ferramentas tornam simples a 

tarefa de criação de novos conteúdos com base nos existentes, onde cada equipe de trabalho 

envolvida poderá gerir seus próprios conteúdos de uma forma dinâmica e autônoma por parte 

do usuário através de uma interface web, sem necessitar de recursos dedicados para isso. 

Exemplos: Plone (http://plone.org/) e Moodle (http://moodle.org/). 

Existem aplicações mais voltadas para a construção e gestão de portais 

(intranets/extranets), com sistemas de edição e gestão de documentos que podem ainda 

disponibilizar módulos para criação de blogs, fóruns de discussão, wikis, feeds Rich Site 

Sumary (RSS) criados automaticamente e edição de páginas de internet. Os feeds RSS são 

ficheiros de sites ou blogs com resumo dos seus conteúdos. 

6.5.3 Aplicações de Gestão de Comunidades e Social Networking 

 A gestão de comunidades e social networking são aplicações que suportam o 

desenvolvimento e manutenção de relações entre grupos de indivíduos, tais como 

http://www.activecollab.com/
http://www.teamspace.com/
http://www.basecamphq.com/
http://www.dotproject/
http://plone.org/
http://moodle.org/
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comunidades (profissionais, de interesse, projeto, de clientes, etc.) ou centros de competência 

virtuais. Neste tipo de aplicações encontram-se funcionalidades específicas de apoio à 

colaboração em grupos virtuais (desenvolvimento de tarefas comuns através de um ambiente 

compartilhado, por exemplo, acesso a correio eletrônico, tarefas, contatos, calendário/agendas 

e bases de dados), funcionalidades para estabelecer perfis de usuários e associar perfis 

semelhantes (social networking) e funcionalidades para interação social (discussão, 

divulgação, escrita colaborativa, etc.) implementadas através de, por exemplo, sistemas wiki e 

blogs. Exemplo de aplicação de gestão de comunidades: CommunityZero (www.ramius.net). 

As aplicações de gestão de social networking caracterizam-se por integrar numa mesma 

interface a vida profissional e pessoal, através de tecnologias como os wikis e os blogs. Este 

tipo de software colaborativo permite que vários usuários separados geograficamente possam 

interagir entre si na criação de conteúdos através de uma mesma interface web. Exemplo de 

aplicações de gestão de social networking: Wikispaces (www.wikispaces.com), Socialtext 

(www.socialtext.com) e Firestoker (www.firestoker.com). 

6.5.4 Aplicações para Gestão de Processos 

A gestão de processos são aplicações direcionadas à coordenação e automatização de 

processos de negócio dentro e entre as organizações e levam a um elevado nível de 

colaboração entre as partes envolvidas porque exigem um rigoroso mapeamento prévio dos 

processos. Poderão ser utilizadas para gerir processos de negócio como as compras, vendas, 

gestão de canais de distribuição, processos administrativos e até mesmo atividades de 

formação. Apresentam uma perspectiva transversal à organização (orientada para os 

processos) e menos funcional (restrita a uma determinada área funcional). Exemplos: 

(www.econstroi.com) e (www.micrograf.com/aec/buzzsaw) 

6.5.5 Aplicações de Comunicações Unificadas 

A gestão de comunicações unificadas utiliza aplicações de voz, dados, som e vídeo de 

forma integrada, melhorando a comunicação dentro da rede colaborativa. Este tipo de 

aplicações inclui tecnologias direcionadas a serviços específicos como a voz e vídeo (por 

exemplo, aplicações de conferência via web) e outras integrantes de outro tipo de conteúdos, 

resultado da atual convergência nas redes IP (por exemplo, aplicações de servidores de 

comunicações (VoIP-SIP) que permitem reduzir custos e implementar novos serviços como a 

ligação direta entre extensões de parceiros de diferentes empresas em diferentes locais). Além 

http://www.econstroi.com/
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de facilitarem as comunicações de voz - de e para redes móveis e fixas - entre parceiros de 

empresas muito dispersas geograficamente, integram outras funcionalidades de dados e vídeo 

como web phone, mensagens instantâneas, fax2mail e mail2fax e até groupware 

(compartilhamento de agendas e contatos). Exemplos: Teliris (www.teliris.com), Webex 

(www.webex.com) e GoToMeeting (www.gotomeeting.com). 

6.6  Aplicações com Tecnologias Colaborativas 

Massey (2008) divide as aplicações com tecnologias colaborativas em aplicações de 

mensagem ou de comunicação, aplicações de conferência e aplicações para equipes 

colaborativas e depois discorre sobre ambiente colaborativo integrado. 

6.6.1 Aplicações de Mensagem ou de Comunicação 

Estas aplicações possibilitam as interações síncronas e assíncronas, facilitam o 

compartilhamento de informação, assim como a tomada de decisão. Exemplos: E-mail, 

mensagem unificada ou padronizada e mensagem instantânea.  

6.6.2 Aplicações de Conferência 

Estas aplicações consistem em tecnologias que simulam interações face a face, 

permitem o compartilhamento de informações e tomada de decisão de um modo mais 

interativo. Essas aplicações são mais apropriadas para as tomadas de decisão que requerem 

concordância e compartilhamento do conteúdo, pois são mais ricas e robustas em termos de 

interatividade e presença social. Exemplos: conferência de vídeo, conferência de áudio e 

conferência pela web. De maneira geral, a tendência no mercado é a integração dessas três 

aplicações de conferência. 

6.6.3 Aplicações para Equipes Colaborativas 

 Estas aplicações focam um aspecto particular de apoio às equipes e correspondem aos 

softwares de gerenciamento de tempo, de projetos, de tarefas e documentos dentro do 

processo de negócio e das aplicações de sistemas colaborativos com autoria. Exemplos: 

calendário eletrônico do grupo ou software de gerenciamento do tempo, sistema de 

gerenciamento de projetos, sistemas colaborativos com autoria (http://twiki.org) e sistemas de 

fluxo de trabalho ou aplicação de apoio ao gerenciamento de tarefas e documentos dentro do 

processo do negócio. 

http://twiki.org/
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 O exemplo sistemas de fluxo de trabalho ou aplicação de apoio ao gerenciamento de 

tarefas e documentos dentro do processo do negócio não é objeto de estudo no âmbito das 

tecnologias colaborativas para Carneiro et al. (2007), que o considera como aplicação que 

permite mapear, desenhar e automatizar os fluxos de trabalho, mas que não suporta a 

colaboração nas organizações. 

6.6.4 Ambiente Colaborativo Integrado 

Com relação aos ambientes integrados, do inglês Integrated Collaborative Environment 

(ICE), o ambiente provê uma estrutura de colaboração eletrônica e reflete a evolução do 

mercado de tecnologias colaborativas nas duas últimas décadas. O ambiente colaborativo 

integrado de Massey (2008), no Quadro 6.2, corresponde às tecnologias básicas largamente 

concentradas em ferramentas assíncronas para compartilhamento de informação e ideias, 

levando à introdução das atuais tecnologias maduras, as ferramentas síncronas. 

Quadro 6.2 – Integração das tecnologias colaborativas 

 

Ambiente colaborativo integrado: 
e-mail, programação e calendário em grupo, folders (impressos), comunicações e dados 
compartilhados num único local, discussões orientadas, pessoa/atividades-centric, 
desenvolvimento de aplicações customizadas e coordenação na gestão de projetos. 

 

 

Tecnologias básicas: 
documento-centric, ferramentas de 
compartilhamento de informação/intranets, 
grupo calendário, e-mail, base de dados de 
discussão threaded 

 

Tecnologias maduras: 
interativas, suporte formal/colaborações ad 
hoc, mensagem instantânea, quadros-
brancos/aplicações/telas compartilhadas, 
vídeo/áudio/web conferências 

Fonte: baseado em Massey (2008) 

A promessa do ICE é suportar comunicação assíncrona e síncrona e pacote de 

ferramentas colaborativas dentro de uma plataforma única com as tecnologias básicas e 

maduras emergindo para tecnologias integradas. Com o ICE, há a presença consciente e 

pessoas integradas que podem trocar mensagens, realizar conferências, compartilhar 

documentos e aplicações. Os usuários podem também ser avisados quando documentos são 

adicionados, excluídos ou alterados. Como voz sobre IP (VoIP) torna-se mais comum, ICE 

pode ser ligado ao sistema tradicional de serviço telefônico assim como ao sistema móvel de 

telefonia. 
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A chamada integração das tecnologias colaborativas emerge da combinação das 

tecnologias básicas e das tecnologias maduras. Os exemplos dessas tecnologias, assim como 

as principais áreas de funcionalidade integrada do ICE foram inseridas no Quadro 6.2. 

Devido à facilidade de acesso ao conjunto de ferramentas colaborativas, o ambiente 

colaborativo integrado pode servir mais adiante para acentuar a eficiência e eficácia do 

trabalho em grupo. Nesse tipo de ambiente, membros de equipes dispersas não precisarão usar 

múltiplas ferramentas distintas, a maioria com funcionalidades sobrepostas. 

Assim como a tipologia de tecnologias colaborativas de Carneiro et al. (2007) é 

formada de aplicações integradas com um maior nível de complexidade, acredita-se que não 

está errado incluir o ambiente colaborativo integrado de Massey (2008) no rol das aplicações 

mais complexas. 

6.7 Tendências Emergentes nas Tecnologias Colaborativas e no Mercado 

Colaborativo 

A análise dessas tendências tem como objetivo acompanhar a evolução das tecnologias 

colaborativas e de seu mercado desde as origens até seu destino futuro. 

Na opinião de Coleman & Levine (2008), essas tendências, algumas ainda por se 

manifestar, impulsionam a evolução no processo de colaboração. Seja qual for o ramo do 

profissional ou da organização, elas provavelmente impactarão nas decisões de tecnologia de 

colaboração. 

6.7.1 Convergência de Dados de Áudio, Vídeo e Web Conferência 

Nos anos 90, os sistemas para conferência de áudio e de vídeo eram bastante usuais. No 

final dessa década, sistemas para conferência de dados pela web foram disponibilizados para 

uso individual ou de grandes corporações. Contudo as versões stand-alone dessas tecnologias 

deixou de atender as necessidades do usuário final, mais exigentes em suas aspirações e 

menos interessados em entender das aplicações para obter o que desejam. 

Hoje, os fornecedores estão concentrados em aplicações que mostrem vídeos e 

conversas de forma clara, sem retardos, apresente textos, gráficos e imagem de documentos 

de qualquer tamanho, escalas perfeitas e forneçam um som claro e nítido para voz ao vivo ou 

pré-gravadas e outras aplicações sonoras. As comunicações unificadas e a mensagem 

unificada são exemplos de convergência de dados. Esses sistemas permitem às organizações 

uma comunicação mais eficiente. 
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6.7.2 Presença e Status em Todos os Lugares 

Um dos aspectos mais interessantes da tecnologia de colaboração em tempo real é a 

capacidade de detectar a presença de alguém online. Pode-se dizer o estado, o que a pessoa 

está fazendo e, às vezes, dizer também o local onde se encontra. Presença tornou-se 

importante em aplicações de colaboração. O tempo de ciclo de tarefas pode ser reduzido se 

pessoas forem rapidamente localizadas, contatos forem feitos e decisões com colaboradores 

chaves forem tomadas. Este mecanismo acontece com equipes de projetos distribuídos. 

6.7.3 Fusão ou Integração das Colaborações Síncronas e Assíncronas 

Essas ferramentas cresceram de forma diferente no mercado. A colaboração assíncrona, 

incluindo espaços para equipes virtuais, foram desenvolvidas e comercializadas primeiro. 

Apesar de terem crescido muito rápido no início, hoje, diminuíram sua taxa de crescimento. O 

mercado da colaboração síncrona, que ascendeu de forma muito ligeira, corresponde a 

estratégias definidas em tempo real (RTC) como áudio, vídeo e conferência de dados, 

incluindo mensagem instantânea com aplicações baseadas em presença e VoIP, bem como 

serviços profissionais de consultoria e hardware. O mercado de colaboração dessas 

ferramentas ainda se mantém aquecido. 

Confirmando expectativas, estas ferramentas síncronas e assíncronas estão chegando 

juntas. Hoje, existem funções de colaboração síncrona e assíncrona combinadas uma a outra. 

Nas estratégias colaborativas, alguns fornecedores usam o mesmo back-end, etapa final 

do processo, e tem um front-end, etapa inicial do processo, que corresponde a uma espécie de 

interface entre o usuário e o back-end, que permite ao usuário optar por um wiki, um blog ou 

um ambiente de discussão (fórum ou conselho de discussão). 

Quanto as diferenças entre um wiki, um ambiente de discussão e um blog, os blogs 

parecem ser ambientes isolados de discussões mais focados em publicar, com feedback, ideias 

individuais ou opiniões. Os ambientes de discussão existem há muito tempo, mas aumentaram 

sua popularidade devido a fácil disponibilidade da internet. Eles sao usados para tudo, desde 

discussões de projetos de equipes distribuídas em um ambiente de projeto seguro, a fóruns 

abertos para feedback de uma vasta variedade de fornecedores de web sites. O Quadro 6.3 traz 

mais informações a respeito do uso da colaboração síncrona e assíncrona. 

6.7.4 Consolidação de Colaboração na Empresa 
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Ao longo da última década, a maioria das grandes empresas vem experimentando 

tecnologias colaborativas, inicialmente com as tecnologias assíncronas e depois com as 

síncronas. Todas elas têm usado tecnologias RTC (mensagem instantânea, webinars or 

reuniões web), umas esporadicamente e muitas outras como usuárias regulares dessas 

tecnologias. Entretanto, a proliferação de tecnologias leva diferentes grupos dentro da 

organização a usar diferentes tecnologias tipo RTC. Entendendo que convergência e 

padronização são ações complexas e duradouras, por questões políticas e de comportamento e 

para reduzir tempo e custo ao adotar uma solução e generalizá-la, uma boa estratégia para 

consolidar o uso dessas ferramentas seria, primeiro, identificar e entrevistar todos os 

interessados que usam aplicações colaborativas diferentes e, depois, descobrir como eles usam 

os recursos para realizar as tarefas e se estão satisfeitos com a solução. Então, munido dessa 

informação, contar com pessoal envolvido no processo para desenvolver um plano de 

consolidação. A partir desse plano, um ciclo de retroalimentação e ajustes pode resultar em 

um aplicativo que atenda melhor as necessidades dos usuários. Não é difícil que este processo 

de consolidação tome dois anos em uma grande empresa, mesmo com a participação das 

partes interessadas, pois o processo é muito político. 

Quadro 6.3 – Colaboração síncrona e assíncrona 

Wikis 

É uma das áreas de colaboração assíncrona que mais cresce atualmente. Existem 
muitos fornecedores de wikis com código aberto e disponível no mercado hoje. 
É excelente para desenvolvimento de trabalhos em grupo, ideais para projetos 
colaborativos onde cada componente pode contribuir para o conhecimento 

coletivo. É um software que permite aos usuários autorizados criar e editar 
conteúdos web (páginas interligadas) usando um navegador. São websites 
colaborativos, embora exista também implementações para usuários isolados 
(offline). É uma base de dados online muito simples para se trabalhar, 
ultrapassam os setores da empresa. São mais fáceis do que aprender HTML 
puro. 
Wikis valorizam facilidades vindas de muitas maneiras para criação de conteúdo. 
Na realidade os wikis são sistemas de gerenciamento de conteúdo que podem ser 

gerenciados. Porém, eles têm uma abordagem diferente para gerenciamento de 
conteúdo, optam por enfatizar a velocidade e flexibilidade em vez de rigoroso 
controle. A fim de implementar com sucesso um pacote de software wiki é 
preciso olhar para o fluxo de trabalho a partir de uma perspectiva diferente e 
selecionar o software wiki que fornece o nível adequado de controle de 
conteúdos e controle de acesso do interesse da pessoa. Muitos wikis hoje estão 
oferecendo software como serviço SaaS (software as a service) ou mesmo livre 
como projetos de código aberto tais como Twiki, Kwiki, Pmwiki e Mediawiki. 

 

Blogs 

(www.blogger.com) 

e 

Fóruns de discussão 

 

Analistas do setor de monitoramento do mercado de software social preveem 
crescimento em grande escala nessa área. Muito desse mercado é feito de wikis, 
mas alguma parte dele é para as redes sociais e comunidades online, ambos 
também com altas taxas de crescimento 
Os blogs funcionam como diário dos internautas. Permitem a interação do leitor 
com o autor das notícias. 
Fóruns são espaços para discussão e troca de ideias. A participação do usuário 
pode ser organizada de forma hierárquica. 

Fonte: baseado em Coleman & Levine (2008) 
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6.7.5 Impulso à Infraestrutura das Funções de Colaboração 

Como a colaboração é um comportamento, segundo previsões, um dia todos os 

softwares suportaram colaboração e as tecnologias colaborativas farão parte da infraestrutura 

computacional. Embora ainda em seus estágios iniciais, já existe movimentos nessa direção. 

Categorias funcionais diferentes como conferência de áudio/vídeo/web e espaços de 

trabalho virtuais, portais e comunidades online, conhecimento tácito e capital intelectual, 

gestão colaborativa de relacionamento com o cliente e gestão colaborativa de conteúdo 

compõem o mercado de colaboração tanto quanto a direção que estas funções estão 

começando a consolidar. Isto é, todas essas funções independentes ao longo dos últimos anos, 

estão se misturando em direção a uma área com uma variedade de ferramentas que tem 

aspectos de gestão de relacionamento com o cliente, gestão de documento, gestão do 

conhecimento, gestão da inovação, sistemas de equipes virtuais, portais, comunidades online, 

redes sociais, ambientes e fóruns de discussão e algumas funções RTC. Todas elas formam a 

gestão de projetos distribuídos, espaços de trabalho virtuais e ferramentas de processo que 

convergem em direção a infraestrutura colaborativa. 

Como o valor continuado e eficácia se estabelecem nesse estágio da integração, a 

próxima etapa é que essas funções colaborativas se tornarão transparentes à medida que 

avancem para a camada de infraestrutura do sistema que atualmente trata de e-mail, 

segurança, estruturas de diretório, etc. 

6.7.6 Consolidação do Mercado Real-Time Clock (RTC) 

O Relógio em Tempo Real (RTC) é um circuito integrado presente em qualquer 

dispositivo eletrônico que deve manter o tempo exato ou controle do tempo corrente. Não é 

computação em tempo real e tem haver com liberar/controlar o sistema para tarefas de tempo 

crítico. 

Os fornecedores de software veem a colaboração como uma função crítica que eles 

devem desenvolver ou adquirir. Eventos de compra e venda nessa área entre as empresas 

também contribui na consolidação desse mercado que é ainda muito fragmentado, com alguns 

participantes grandes e centenas de outros menores. A previsão para os próximos anos é que o 

mercado será provavelmente de seis a oito grandes fornecedores com ofertas de colaboração 

horizontal. Muitos dos outros fornecedores terão que entrar em nichos de mercado em torno 

de processos específicos de indústria, horizontal ou vertical. 
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6.7.7 Condução na Indústria Vertical da Colaboração e Processos Críticos 

A consolidação do mercado significa que muitos dos fornecedores atuais terão 

desaparecido ou serão absorvidos rapidamente. Os maiores fornecedores e mais alguns outros, 

serão líderes no fornecimento horizontal no espaço de colaboração. Isto significa que centenas 

de outros fornecedores de colaboração nesse espaço terão que adaptar suas aplicações em 

cima do que os maiores oferecerem como plataforma ou encontrarão um nicho específico 

vertical que lhes permita a capacidade de se defender ou sair do mercado totalmente. 

6.7.7.1 Processos críticos e influência colaborativa 

É importante encontrar entre os processos críticos aqueles que sofrem influência 

colaborativa, aquela que ocorre quando tecnologias colaborativas são aplicadas aos processos 

críticos no caminho certo para realizar grandes benefícios, como diminuir o seu ciclo do 

tempo. Caso contrário não haverá incremento na produtividade. 

Vários ramos do mercado na indústria vertical de colaboração estão adotando 

tecnologias de colaboração mais facilmente. As pessoas que estão comprando soluções de 

colaboração hoje já não são apenas aquelas de tecnologia de informação, são mais e mais 

gerentes de negócios e consumidores. 

Com mais funções de colaboração disponíveis atualmente, como aplicações de SaaS 

(Software as a Service), normalmente oferecendo a opção “experimente antes de comprar”, 

muitos dos riscos envolvendo adoção, investimento e trabalho com essas aplicações são 

bastante reduzidos.   

6.7.8 Mudanças dos Canais de Distribuição para Colaboração 

O mercado de colaboração, apesar de antigo, amadureceu mais rapidamente com a 

introdução da internet como plataforma de colaboração. Por causa disso, os canais que tem 

tradicionalmente distribuído aplicações e serviços colaborativos estão mudando. Fusões estão 

criando novas oportunidades para líderes de uma indústria se tornarem sérios provedores de 

produtos e serviços em outra. Os fornecedores passaram a vender produtos e também prestar 

serviços. Hoje, alguns analistas estimam que cerca da metade de todas as aplicações 

colaborativas são ofertas hospedadas (SaaS). As novas tecnologias introduzidas e 

disponibilizadas diretamente pelos fornecedores geralmente agradam aos pioneiros ou 

inovadores. Sabe-se da existência de comunidades desenvolvedores de softwares de códigos 

aberto que contribuem ainda mais com essas mudanças. 
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6.7.9 Colaboração Móvel 

O título deste subitem pode ser lido como colaboração móvel - Personal Digital 

Assistant (PDA) ou assistente pessoal digital, que significa telefone celular como plataforma 

para colaboração. 

A comunicação aliada a toda essa variedade de recursos oferecida atualmente ainda é a 

chave facilitadora da colaboração. As empresas estão combinando serviços de voz e dados por 

telefone com os assistentes pessoais digitais em um único dispositivo, os handheld ou 

palmtop, que são computadores portáteis, de dimensões reduzidas, mas de grande capacidade. 

Tem caráter pessoal e comercial, possui funções de agenda e um sistema informático básico, 

estilo escritório, com possibilidade de interconexão com um computador pessoal e uma rede 

sem fio para acesso a e-mail e internet.  

6.8 Problemas e Oportunidades 

 Simultaneamente ao surgimento de novas categorias de softwares de integração que 

permitem a interoperabilidade entre distintas plataformas de colaboração, esse avanço 

também traz diferentes problemas e oportunidades. 

 Por exemplo, enquanto a evolução do negócio de mensagens instantâneas facilita a 

colaboração que não foi especificamente projetada, este (como e-mail) levanta questões de 

governança significativas, como se conversações de mensagens instantâneas devessem ser 

arquivadas. 

 Outro problema se refere à fraca segurança nas tecnologias colaborativas que exigem a 

adição de redes privadas virtuais ou novas políticas principalmente se envolver parceiros 

externos na colaboração. 

 O acesso móvel a tecnologias colaborativas recebe mais atenção devido aos melhores 

desempenhos nas redes sem fio e nos aparelhos móveis (PDAs, telefones). O recente 

crescimento nas vendas de PDAs tem sido atribuídos ao desejo de mobilidade dos usuários 

para acessarem seus e-mails. Em adição a modalidade de mensagem (e-mail, texto e 

mensagem instantânea), redes de celulares de terceira e quarta geração estão permitindo a 

navegação na web a velocidades de banda larga móvel, bem como a entrega de conteúdos 

ricos, como vídeo. Finalmente, com o surgimento de VoIP, aplicações associadas estão sendo 

rapidamente integradas em conferências web, ferramentas de colaboração desktop e ICE 

(MASSEY, 2008) e (CARNEIRO ET AL., 2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
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Segundo Massey (2008), a competição e o avanço nas tecnologias de informação e 

comunicação têm incrementado a organização virtual, deixando-a cada vez mais emergente. 

Neste contexto, destaca o potencial das equipes dispersas em aumentar a capacidade produtiva 

dos recursos humanos das organizações por meio de mais flexibilidade na distribuição de 

esforços. Segundo a autora, as tecnologias colaborativas oferecem às organizações formas 

para alavancar o know-how de um nível local para global. O uso dessas tecnologias permite 

acesso à informação em tempo real, de forma transparente e com total visibilidade. Seu 

trabalho alerta para o risco de desarticulação de usuários experientes resultante de um 

ambiente de trabalho vinculado a uma combinação de ferramentas e tecnologias isoladas e 

incompatíveis, que pode levar cada usuário a usar sua própria interface e formato, dada a 

infinidade de opções disponíveis. 

Mostra que os ambientes de tecnologias colaborativas oferecem condições de reduzir 

custos indiretos associados com independência, ambientes multiferramenta que permitem, 

sem descontinuidade, troca e uso de ferramentas de forma simultânea. 

Nesse sentido, Carneiro et al. (2007) defendem a importância fundamental em se 

adquirir os conhecimentos em tecnologias colaborativas com a maior brevidade possível, sob 

pena de se perder status ao deixar de se colocar em termos de inovação organizacional e 

tecnológica. 

Em relação às redes temáticas apresentadas no Quadro 4.1, percebe-se total 

concentração nas áreas de pesquisa com envolvimento de especialistas e uso de tecnologias de 

ponta que justificam o trabalho em colaboração nacional como propõe a Petrobrás/Cenpes. 

Embora os temas voltados à geologia, engenharias ou questões ambientais sejam bem mais 

elaborados na maioria das vezes, não são os únicos que podem usufruir das facilidades 

oferecidas por essas tecnologias. Redes temáticas de menor complexidade em termos 

tecnológicos, como o exemplo proposto nesse estudo, podem receber da UFPE o suporte para 

atender as necessidades dos trabalhos num nível satisfatório. 

6.9 O Contexto da UFPE 

Neste final de capítulo, lembra-se da existência da rede de computadores da 

universidade, com acesso aberto para uso, do e-mail institucional e possibilidade de 

compartilhamento da informação entre seus usuários, dos laboratórios de informática das 

graduações dos centros que foram reequipados no último ano, da ação dos dirigentes em 

manter o elevado padrão nos níveis de desempenho dos computadores das coordenações, 
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secretarias e escolaridades dos cursos como aspectos facilitadores à participação de outras 

categorias na rede temática sobre evasão e retenção, além dos docentes. A gratuidade de 

muitas ferramentas de colaboração que permitem a articulação de grupos de pessoas, 

independente das condições tecnológias no campus, também pode potencializar o uso da rede 

idealizada. 

Sobre o nível do trabalho colaborativo e a escolha das ferramentas adequadas para uma 

estrutura deste tipo na UFPE, retorna-se ao item 5.4.2 e enfatiza-se a necessidade da 

especificação de uma base de dados de ideias e práticas sobre evasão e retenção utilizando a 

tecnologia dos portais, blogs, fóruns de discussão, áudio e vídeo conferência, correio 

eletrônico, mensagens instantâneas e Voice over Internet Protocol (VoIP). A partir das 

categorias de sistemas que oscilam entre o nível básico e o intermediário do Quadro 6.1, 

permite-se chegar a esse conjunto de ferramentas simples e de fácil acesso aos usuários. 

Diante do apresentado sobre colaboração ao longo deste trabalho, sabe-se que, mesmo 

com as disponibilidades mencionadas no parágrafo anterior, não há garantia na obtenção do 

sucesso da rede. Interesse, determinação, compromisso, responsabilidade e motivação dos 

envolvidos são alguns dos obstáculos a serem administrados que se tornam determinantes 

para a eficácia do bom desenvolvimento e implantação da estrutura proposta. 

 Acredita-se que a universidade possui recursos tecnológicos e humanos com potencial 

necessário para abrigar um cenário dessa dimensão. Contudo, torna-se necessário um amplo 

trabalho de divulgação e conscientização entre as pessoas, principalmente os discentes, 

familiares e coordenadores de curso. A presença de forte liderança para alavancar o 

desenvolvimento e despertar paixão pelo tema entre as pessoas envolvidas com o problema, o 

desprendimento do alto escalão para ouvir esses alunos e seus familiares que sofrem com a 

questão da evasão e retenção, a quebra da cultura de isolamento e desmotivação existente em 

muitos servidores da instituição que, por essas características, podem intimidar um trabalho 

colaborativo e, finalmente, o apoio dos gestores para permitir a criação e o pleno 

funcionamento da estrutura. 

6.10 Síntese do Capítulo 6 

Este último capítulo trouxe uma visão geral sobre as tecnologias colaborativas, as redes 

colaborativas e o processo de colaboração, através da apresentação de conceitos, processos, 

descrição de tecnologias colaborativas segundo algumas dimensões, classificações de 

sistemas, tipologias e de tecnologias colaborativas, exemplos de aplicações com tecnologias 
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colaborativas, das tendências emergentes e do mercado colaborativo, de alguns problemas e 

oportunidades que se pode ter quanto ao uso dessas tecnologias. Ao final, fez-se uma pequena 

avaliação sobre o uso dessas tecnologias no contexto da UFPE, caso se desenvolvesse, na 

prática, a rede temática proposta. 

A seguir, tem-se a conclusão do estudo realizado, com reapresentação dos objetivos 

pretendidos e respectivas confirmações, além de comentários sobre a investigação realizada, 

as limitações encontradas, o aprendizado obtido e as ideias para trabalhos futuros. 
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7       CONCLUSÃO 

Este capítulo tem como meta verificar se a proposta do estudo foi alcançada, 

apresentando um resumo dos capítulos precedentes e uma discussão geral integrando as 

principais conclusões desta investigação e as limitações encontradas ao longo da sua 

realização. Faz-se, também, algumas sugestões para trabalhos futuros. 

Os objetivos específicos desta dissertação foram entender o que é uma rede temática, 

descrever o processo de criação de uma rede temática para tratar o problema da evasão e 

retenção na graduação da UFPE e tratar sobre tecnologias colaborativas, redes colaborativas e 

o processo de colaboração. Como os assuntos foram diversificados, sentiu-se dificuldade na 

identificação do limite entre o detalhamento de cada um deles e o cuidado para não se manter 

na superficialidade. Portanto, alcançar o nível de profundidade ideal sem perder o foco da 

pesquisa foi uma preocupação constante. 

Acredita-se que a elaboração do capítulo sobre redes temáticas permitiu um 

entendimento em um nível adequado ao primeiro objetivo a ser atingido: apresentando alguns 

conceitos básicos e objetivos da rede, desenvolvendo o estudo através da descrição de cada 

dimensão relacionada a sua existência e fazendo comparações e associações entre as redes 

temáticas e as comunidades de prática. Acredita-se que o formato dado ao capítulo permitiu 

um melhor embasamento para o capítulo seguinte, onde se descreve o desenvolvimento da 

aplicação. 

Embora, neste trabalho, se trate as comunidades de prática e as redes temáticas como 

estruturas semelhantes, para melhor embasar os escritos, e a literatura não deixe muito claro o 

que diferencia tais estruturas, entende-se que, dependendo da interpretação, diferenças sutis 

podem ser consideradas. Por exemplo, as comunidades de prática sugerem uma estrutura 

menos formal, voltada para problemas do dia a dia, com menor abrangência em relação ao 

número de envolvidos e espaço físico de atuação e onde é usual ter encontros periódicos. Vê-

se, portanto, relações mais sociais nas comunidades de prática e menos indicadas à 

investigação de temas mais amplos. Já as redes temáticas são mais voltadas a assuntos 

técnicos e científicos e foram criadas para otimizar os recursos e superar o problema das 

distâncias. Essas redes envolvem uma dimensão bem maior em termos de sua área de 

cobertura e têm como principal característica o fato de sempre receberem o apoio das 

tecnologias colaborativas. Assim sendo, o aspecto decisivo para adoção de uma rede temática 

como estrutura a ser utilizada, em vez de uma comunidade de prática, foi a existência das 
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relações virtuais em seu contexto, aliado ao fato da instituição já ter envolvimento com esse 

tipo de mecanismo. 

O segundo objetivo da dissertação foi descrever o processo de criação de uma rede 

temática para tratar o problema da evasão e retenção na graduação da UFPE. Supõe-se que a 

construção do passo a passo para criação da rede, precedida pelo seu modelo de 

funcionamento e ilustrada por rotinas e elementos gráficos atendeu a esse objetivo e reforçou 

o entendimento a cerca das redes temáticas estudadas anteriormente. Por fugir do escopo 

desta pesquisa, apresentou-se apenas o estudo teórico do que seria a estrutura final. Sugere-se 

como um dos trabalhos futuros a realização da prática de um sistema colaborativo dessa 

natureza para tratar algum aspecto do problema da evasão e retenção e assim aprofundar a 

investigação. 

Com relação à abordagem dada para atingir o terceiro objetivo específico, tratar sobre 

tecnologias colaborativas, redes colaborativas e o processo de colaboração, foi realizado um 

estudo dentro do previsto, através da apresentação de conceitos, processos, descrição de 

tecnologias colaborativas segundo algumas dimensões, classificações de sistemas, tipologias e 

de tecnologias colaborativas, exemplos de aplicações com tecnologias colaborativas, das 

tendências emergentes e do mercado colaborativo, de alguns problemas e oportunidades que 

se pode ter quanto ao uso dessas tecnologias. Ao final, contextualizou-se a UFPE com relação 

à aplicabilidade das tecnologias colaborativas em caso da criação da rede proposta.  

A utilização das próprias tecnologias colaborativas no presente estudo reforça sua 

presença no dia a dia. Os usuários de computador podem passar despercebidos quanto ao 

nível de presença e envolvimento com essas tecnologias em suas vidas. Outra observação a 

ser feita diz respeito ao material postado na internet: a atenção quanto à confiabilidade dos 

conteúdos disponíveis, que merece confirmação de outras fontes para ser usado nas pesquisas; 

a retirada repentina de bons textos existentes em alguns sites; e, a dificuldade para ser 

utilizado como referência bibliográfica por omissão de dados como autor, data, local, todos 

exigidos nos padrões científicos.  

Outras considerações podem ser feitas sobre este estudo. Por exemplo, a ênfase 

constante na literatura em relação aos aspectos imateriais da colaboração, a força trazida pelos 

relacionamentos dentro de uma equipe de trabalho, a capacidade inerente das pessoas de 

impor sucesso ou insucesso as suas propostas trouxeram à consciência que o nível de 

colaboração é decisivo e exige motivação. 
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Aprendeu-se com Peixoto & Carvalho (2007) que o mundo se tornou aberto à interação 

e colaboração com a redução dos custos com a comunicação, mas que não se deve contar 

apenas com as tecnologias para criar situações de trabalho coletivo e que, embora o ambiente 

virtual propicie essas diversas formas de interação, é o comportamento dos participantes que 

dará a configuração própria às relações estabelecidas no interior de um grupo ou comunidade. 

A constatação da importância de uma perspectiva integrada quanto à solução de um 

problema dessa natureza. Entender que para evitar dificuldades as questões investigadas 

devem ser contextualizadas. Saber que o ideal é sair do ambiente restrito aos cursos, atuar 

além da atividade acadêmica e ver o conjunto em profundidade, deixando de focalizar apenas 

a superfície da ação observada. O discente não se resume a sua vida acadêmica, ele traz 

consigo uma família, uma história de vida, de modo que sua participação pode ser 

fundamental para obter sucesso na investigação. 

As reflexões sobre os mecanismos e lógicas sociais. O entendimento que as tecnologias 

sozinhas não produzem todas as mudanças esperadas, que é necessário primeiro compreender 

o ambiente e o comportamento das pessoas envolvidas com o problema para tentar mudá-lo, 

identificando os erros e escolhendo a direção a ser tomada Mota-Engil (s.d.). 

Espera-se ter contribuído com informações relevantes e algumas ideias e sugestões que 

facilitem o entendimento de um organismo como as redes, que se perceba a importância do 

desenvolvimento de atividades em colaboração, que as tecnologias embora presentes não 

sejam decisivas aos processos e que se tirem os proveitos justificáveis à elaboração desta 

pesquisa. Acredita-se que a formação de uma rede temática apoiada pelas tecnologias 

colaborativas realmente pode ajudar no tratamento de assuntos dessa natureza, confirmando o 

objetivo geral definido no início dessa dissertação. 

Uma gama de trabalhos futuros pode ser realizada com o aprofundamento de alguns 

aspectos incluídos nos três capítulos mais específicos da dissertação. Sugere-se estudar o 

problema da evasão e retenção implementando a rede e avaliando seu desempenho com 

relação aos resultados apresentados. Nesse estudo, seriam incluídas as questões de gestão 

organizacional da rede com mais detalhes por se acreditar que estão mais associadas à 

implementação propriamente dita. Criar rotinas para o esquema do passo a passo da rede 

proposta com o rigor formal do desenvolvimento de um software, pormenorizando cada ação. 

E, investigar como o comportamento de um indivíduo pode interferir no sucesso ou insucesso 

de um trabalho colaborativo, procurando definir melhores formas de contornar a questão. 
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ANEXO 1 

Custo anual com tecnologia: 300 a 400 milhões de reais; 

Fonte: (PETROBRÁS A, [2009]). 

Investimento em instituições brasileiras de pesquisa e desenvolvimento (2006 até final de 

2009): R$ 1,8 bilhão; 

Investimentos diretos: 45,3 bilhões; 

Valor de mercado: 430 bilhões; 

Receita operacional líquida: 170,6 bilhões; 

Atuação: 22 países; 

Lucro líquido: 21,5 bilhões; 

Acionistas: 272.952; 

Empregados: 68.931; 

Mestres/doutores em 2007: 635; 

Abrangência: 38 redes temáticas distribuídas em redes de exploração, produção, 

abastecimento e gás, energia e desenvolvimento sustentável, 7 núcleos regionais e 72 

instituições em 19 unidades da federação. 

Fonte: (PETROBRÁS, 2008). 
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ANEXO 2 

1 Nanotecnologia Aplicada à Indústria de Energia – Nanocatálise Nanomateriais; 

2 Hidrogênio: Produção Uso e Armazenagem; 

3 Rede de Pesquisa em Bioprodutos; 

4 Planejamento, Gestão e Regulação em Petróleo, Gás Natural, Energia e Desenvolvimento 

Sustentável; 

5 Conservação e Recuperação de Ecossistemas e Remediação de Áreas Impactadas; 

6 Rede de Estudos de Geofísica Aplicada; 

7 Rede de Geoquímica; 

8 Rede de Estudos Geotectônicos; 

9 Rede em Fluidodinâmica Computacional em Processos de Refino; 

10 Instrumentação, Automação, Controle e Otimização de Processos; 

11 Monitoração, Controle e Automação de Poços; 

12 Rede de Computação e Visualização Científica; 

13 Gerenciamento de Águas no Segmento Produção de Petróleo (CEAPP);  

14 Revitalização de Campos Maduros. 

Fonte: (LEVY, 2006). 
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ANEXO 3 

1 Alimentos, Nutrição e Saúde; 

2 Biotecnologia (Alimentos, Fármacos e Plantas); 

3 Discurso e Subjetividade; Emprego e Relações de Trabalho; 

4 Energia (Biomassa, Fontes Alternativas, Petróleo e Gás); 

5 Imagens; 

6 Meio ambiente e Ecologia; 

7 Nanociência e Nanotecnologia (Biomateriais, Materiais Magnéticos, Novos Materiais, 

Polímeros, Semicondutores); 

8 Planejamento e Gestão de Serviços; 

9 Qualidade de Vida e Saúde Pública; 

10 Teoria e Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Fonte: (UNICAMP, 2009). 
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