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Título:  

Protótipo de um chatbot para auxiliar o professor na utilização do Sistema Tutor Inteligente 

MAZK 
 

Resumo: 
O professor é peça chave no processo de ensino e aprendizagem através de tecnologias pois é ele o mediador entre o 

que e como ensinar, mas para a construção da colaboração efetiva é necessário encontrar soluções que o aproximem 

das ferramentas, agilizando e flexibilizando o tempo de entendimento sobre elas. Através da interação com os 

professores utilizadores do Sistema Tutor Inteligente MAZK, percebeu-se a necessidade de criação de algum método 

que respondesse de forma rápida, clara e inteligente dúvidas comuns entre aspectos necessários de utilização do 

sistema.  Os chatbots são soluções inteligentes utilizadas por inúmeras empresas para conversar com seus clientes, que 

facilitam a compra e a venda de diversos produtos e podem ser utilizados em outras áreas, como na educação, 

auxiliando os alunos em sanar as dúvidas sobre determinados conteúdos. Este trabalho propõe e apresenta o 

desenvolvimento de um chatbot para auxiliar os professores que usam o sistema tutor inteligente MAZK a construirem 

seu material de ensino e usufruir das funcionalidades do sistema de forma simples e intuitiva. A pesquisa é classificada 

como exploratória e aplicada, onde são apresentados os conceitos teóricos, bem como os aspectos do sistema tutor. 

Mostram-se todas as etapas de desenvolvimento do chatbot até a integração com o MAZK. No estudo de caso foi 

aplicado um questionário com 32 professores para avaliar o desempenho da ferramenta e analisar sua efetividade. Os 

resultados apontam que os professores consideraram o chatbot desenvolvido uma ferramenta útil para contribuir com 

seu entendimento sobre algumas funções do sistema e apontaram como válida e inovadora a inclusão desse recurso. 

Algumas melhorias foram levantadas a partir dos dados recolhidos e da observação para aplicação em uma nova 

versão. 
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