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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

Por “ambientes informacionais digitais complexos”, queremos especificar sistemas que começam a ter características
referentes ao que Gabriel (2017) chama de a “Quarta Revolução Industrial”. Esses sistemas são desenvolvidos de tal forma
que se possibilite a utilização de recursos que permitam a análise de dados que seus usuários produzem e consomem e
pode impactar consideravelmente a forma como os sujeitos interagem com as tecnologias (ROUHIAINEN, 2018). Assim,
softwares baseados em Inteligência Artificial seriam capazes de entender melhor o comportamento de seus usuários e
assim oferecer conteúdo mais específico e direcionado. Para estudar esses comportamentos é possível utilizar técnicas
para se medir a experiência dos usuários (TULLIS, 2013). Nesse contexto, como será o comportamento dos sujeitos?
Assim, nesse sentido, vemos a possibilidade de se estudar como os usuários serão afetados por tais tecnologias e
interfaces, já que as pessoas passarão, cada vez mais, a ter uma experiência mais pessoal e personalizada durante a
produção, recuperação e uso da informação em tais ambientes. Essa transição será percebida pelas pessoas? Será que o
usuário vai ser capaz de confiar em informações mais específicas que lhe serão apresentadas por tais interfaces no
momento de uma busca, por exemplo? E quanto às novas formas de interação, baseadas por uma interface por voz, seu
aperfeiçoamento está estimulando esse tipo de uso? A fonte das bases de dados sobre as quais são feitas as pesquisas e
mostrados os resultados para os usuários poderiam influenciar a percepção do usuário? Essas e outras questões poderão
ser respondidas por meio da investigação de tais tecnologias e seus impactos no comportamento dos usuários.

Justificativa

Segundo Gabriel (2017) é papel dos pais e educadores preparem a atual geração para as mudanças que terão grande
impacto na sociedade, ou seja, a intermediação cada vez maior dos computadores nos processos de interação entre
Homem-Computador.  Divulgar essas mudanças poderá literalmente salvar famílias da perda repentina de suas vagas de
trabalho. Além disso, poderá ajudar os estudantes de nosso campus e outros locais do país a melhor se direcionarem no
momento da escolha de uma profissão ou de um curso superior. Também pretendemos estimular as pessoas já formadas a
continuarem a buscar uma formação mais ampla, se possível por meio de especialização e pós-graduação. Ou seja,
mostrar que estamos vivendo num intervalo crucial para nos preparamos para as mudanças que se aproximam.  

Fundamentação Teórica

Considerando a intermediação cada vez maior dos computadores em vários processos que fazem parte das interfaces entre
humanos e computadores, consideramos que as pessoas precisam de ambientes que tenham a missão de informá-las, e
assim ajudá-las a se organizar para estarem preparadas para as grandes mudanças que se aproximam. Alguns exemplos já
podem ser percebidos como a notícia que mostra que as empresas irão preferir pessoas mais qualificadas para lidar com
home office (1) foram acelerados durante os momentos vividos atualmente com a pandemia. Esse é apenas um exemplo
simples, pois as previsões é que haja diversos processos que passarão a ser mediados por máquinas. Essa mudança
mudará as relações de trabalho e várias pessoas perderão suas vagas de trabalho, mas muitas outras vagas serão criadas
para pessoas especialistas. Assim, justificamos que estamos num momento decisivo de educação e divulgação das
mudanças que se avizinham.   (1) https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/mais-home-office-para-bem-formados-
traz-destruicao-do-emprego-de-baixa-qualificacao.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha

Objetivo Geral

O objetivo geral desse trabalho é divulgar por meio de um canal no ambiente digital, notícias, entrevistas, lives temáticas,
atividades educacionais de divulgação científica, cursos gratuitos disponíveis no ambiente Web, assim como conscientizar
as pessoas para que possam estar preparadas para as mudanças que se aproximam nas relações entre empregado-
empregador. Mostrar que as tecnologias poderão "roubar" vagas de trabalho, mas que as pessoas que souberem dominar
novas tecnologias ainda poderão se manter no mercado, pois o futuro exigirá pessoas mais qualificadas.

Metodologia da Execução do Projeto

Para a execução desse projeto pretendemos criar um canal de comunicação da plataforma de vídeos YouTube e nesse
ambiente promover debates, entrevistas com especialistas e representantes da sociedade para, assim, criar um local digital
que permita, ao estar vinculado às redes sociais, a difusão gratuita de  educação, oportunidades de estudos e cursos
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gratuitos, além de estimular jovens e adultos a buscarem requalificação necessária para estarem adaptados às mudanças
que se aproximam. O projeto será elaborado pelo autor do projeto. E será executado pelo autor e aluno a ser escolhido em
momento após a aprovação a partir de uma chamada pública no Campus de Votuporanga para que seja realizada a
seleção. Haverá reuniões semanais via interfaces de comunicação digital as quais possibilitarão os ajustes e criação de um
programa e agenda para execução com diversas personalidades de vários setores da sociedade para a divulgação da
ciência e projeções de perspectivas profissionais. 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução

Por meio de reuniões semanais serão feitos os ajustes e medidos os impactos das atividades realizadas. As entrevistas
serão realizadas por meio de softwares de comunicação virtuais e gratuitos os quais permitirão uma ampla divulgação nas
redes sociais e plataformas de comunicação digital  Para a execução prevê-se videoaulas, entrevistas, divulgação de
reportagens, lives temáticas, difusão de pesquisas científicas, entrevistas com alunos e profissionais para que o conteúdo
seja capaz de forma. A avaliação será feita semanalmente por meio de reunião com aluno e responsável pelo projeto para
mensurar as atividades realizadas

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Como já informado, a disseminação se dará por meio da criação de um canal na plataforma de vídeos do YouTube e
divulgado em diversos ambientes digitais como as próprias redes sociais.  Esse ambiente já é bastante propício para criar
grande impacto de disseminação de informação.
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O projeto será elaborado pelo autor deste. E será executado pelo autor e aluno a ser escolhido em momento após a
aprovação a partir de uma chamada pública no Campus de Votuporanga para que seja realizada a seleção. Para a
execução prevê-se videoaulas, entrevistas, divulgação de reportagens, lives temáticas, difusão de pesquisas científicas,
entrevistas com alunos e profissionais para que o conteúdo seja capaz de forma. O problema social que se aproxima será a
falta de trabalho para pessoas não qualificadas e por isso pretendemos buscar parcerias com docentes do campus, e
profissionais das mais diversas áreas para que possam expor as grandes dificuldades que deverão ser enfrentadas pelas
pessoas que não se prepararem para uma melhor qualificação.  Há poucas instituições que estejam fazendo esse trabalho
de divulgação e educação das pessoas. Cremos que nossas atividades terá um papel fundamento e poderá mostrar com as
tecnologias poderão ser utilizadas para suprir a falta de vagas de trabalho.

Necessidade de equipamentos do Campus

Considerando que todas as atividades podem ser feitas via softwares gratuitos de edição e transmissão de vídeos, não
precisaremos ter acesso a recursos financeiros, a não quanto à bolsa de extensão para o aluno envolvido no projeto, o qual
será responsável por mediar, agendar e distribuir material.

Necessidade de espaço físico do Campus

Não haverá necessidade de espaço físico do campus. Considerando que o campus está sem acesso por conta da
pandemia e também considerando que todas as atividades podem ser feitas via softwares gratuitos de edição e transmissão
de vídeos, não precisaremos acessar as dependências do campus.

Recurso financeiro do Campus

Considerando que todas as atividades podem ser feitas via softwares gratuitos de edição e transmissão de vídeos, não
precisaremos ter acesso a recursos financeiros, a não quanto à bolsa de extensão para o aluno envolvido no projeto, o qual
será responsável por mediar, agendar e distribuir material.

Metas

1 - Divulgação das tecnologias que darão suporte às mudanças que se referente às novas oportunidades entre empregado-
empregador

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação Indicador(es)
Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução
Indicador

Quantitativo Qtd. Início Término

1 5
Projetar, executar e avaliar as atividades de
divulgação científica e profissional para o
período referente aos 5 meses.

Retorno por
avaliações e
questionários
onlines.

100 100 01/10/2020 28/02/2021

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da
Despesa Especificação PROEX

(R$)
DIGAE

(R$) Campus Proponente (R$) Total (R$)

339018 Auxílio Financeiro a
Estudantes 0 0 20000.00 20000.00

TOTAIS 0 0 20000.00 20000.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês
1

Mês
2

Mês
3

Mês
4

Mês
5

Mês
6

Mês
7

Mês
8

Mês
9

Mês
10

Mês
11 Mês 12

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo A
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
TOTAL GERAL -


