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Resumo:  

As pessoas estão cada vez mais imersas no mundo tecnológico, de forma que as Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (NTIC’s) vêm ganhando bastante visibilidade. Há diversas tecnologias que 

vêm sendo desenvolvidas como ferramentas para uso educacional, as quais tornam o processo de ensino 

e aprendizagem mais agradável e atrativo aos alunos. O Sistema Tutor Inteligente MAZK é uma dessas 

ferramentas, e com o intuito de criar novas estratégias pedagógicas para uso nesse STI, nesta pesquisa, 

foi desenvolvido um modelo para a utilização de metodologias ativas no MAZK. Como a metodologia 

Aprendizagem Baseada em Casos é uma boa opção para todas as áreas da educação, ela foi a 

metodologia escolhida. Então, o objetivo geral deste estudo foi definido da seguinte maneira: Elaborar 

um modelo para utilização da metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Casos (Case Based 

Learning) no Sistema Tutor Inteligente MAZK. A partir de pesquisa bibliográfica realizada a respeito de 

STI’s e da metodologia em questão, foi desenvolvido o modelo, o qual foi testado/aplicado em dois 

estudos de caso, que ocorreram em duas instituições de ensino superior, sendo uma federal e outra 

particular. Para a coleta de dados referentes aos estudos de caso, optou-se por usar o questionário como 

recurso, sendo ele composto por questões fechadas e abertas. Os dois estudos de caso foram realizados 

com sucesso e, dentre os resultados obtidos, foi possível determinar que o modelo proposto obteve 

sucesso. Outro dado importante referente aos resultados é a constatação de que usar os elementos que 

compõem o modelo em ordem diversa da proposta não interfere na qualidade do conteúdo, mas é 

necessário que o material produzido contenha todos esses elementos. 
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