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Resumo: A partir do contexto de integração das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs – ao 

cenário educacional e desenvolvimento de competências digitais, torna-se necessário o uso efetivo dos 

Ambientes Virtuais de Ensino e de Aprendizagem – AVEAs. Assim, é primordial o uso das tecnologias 

digitais para contribuir na mediação de trabalhos complexos, e que demandam adequada orientação, 

como os trabalhos acadêmicos. Nesse viés, a presente pesquisa sobre boas práticas no uso de AVEAs 

para mediação da estruturação de trabalhos acadêmicos, aborda ações para uso efetivo dos recursos e 

ferramentas das plataformas virtuais nesses processos. Para tal, como aporte teórico integrou-se estudos 

sobre Criação do Conhecimento e Concepções de Interação, Mediação – relação aluno/objeto/ambiente 

–, Mediação Tecnológica, Competências Digitais, e Gestão do Conhecimento. Para realização do estudo, 

realizaram-se os seguintes métodos: buscas exploratórias sobre aplicação e classificação dos recursos e 

ferramentas dos ambientes digitais, com base no modelo SECI para sistematização de rotinas e 

atividades; buscas de forma sistemática, para identificação bibliográfica de boas práticas em AVEAs. A 

partir dos resultados de tais pesquisa, elaborou-se um modelo de boas práticas aplicado em três estudos 

de caso. Realizou-se esse procedimento em duas disciplinas de pós-graduação, e em uma disciplina de 

graduação, ambas relacionadas a elaboração, e (ou) planejamento de trabalhos acadêmicos. Para análise 

dos dados, utilizaram-se as abordagens Learning Analytics – LA – , e quali-quanti ou mista. A aplicação 

do método LA objetivou averiguar se as boas práticas incentivaram interação do aluno com a plataforma 

virtual, destacando-se que tal análise limitou-se aos registros de interação (logs de acesso) do aluno com 

o ambiente digital. A análise quali-quanti, realizada por meio dos dados coletados de um instrumento 

digital, visou investigar sobre a contribuição das boas práticas para mediação dos trabalhos finais, e para 

identificar o nível de competência discente.  Os dados analisados constataram nível básico em algumas 

competências discentes, relacionadas à área de comunicação. Referente às boas práticas identificou-se 

sua contribuição para mediação da estruturação do trabalho acadêmico – dissertação –, enfatizando-se o 

uso efetivo das ferramentas e recursos da plataforma Moodle, e a importância da integração de métodos 



 

 
de outras áreas de conhecimento (PDCA, SECI) ao modelo elaborado. Além desses dados, evidenciou-

se importância dos mecanismos de feedbacks digitais, e das ferramentas colaborativas. Sugere-se assim 

como pesquisas futuras, a elaboração de rubricas para aplicação em tais plataformas, principalmente por 

meio de ferramentas colaborativas, incentivando a construção do conhecimento de forma compartilhada, 

e garantido feedback claro e objetivo. 
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