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Resumo: A disponibilidade e utilização das tecnologias da informação e da comunicação 

tem proporcionado o desenvolvimento de novos cenários de atividades, onde a informação 

e o conhecimento desempenham um papel fundamental. Na área educacional, estes 

cenários podem significar um redimensionamento da estrutura, do funcionamento e ação 

nas Instituições de Ensino e mais especificamente uma revisão e modificação dos papéis 

dos atores envolvidos. Esta dissertação está ambientada em programa de integração de 

tecnologia na educação, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Laboratório de 

Experimentação Remota (RExLab), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 

Araranguá/SC. O objeto de estudo é o Grupo de Trabalho em Experimentação Remota 

Móvel (GT-MRE) e nele pretende-se conhecer e descrever as ações de integração de 

tecnologia na educação, bem como, buscar compreender seu processo de desenvolvimento 

e efeitos na comunidade beneficiada. Priorizando o ensino das disciplinas STEM (acrônimo 

em inglês de Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática), o GT-MRE tem como 

objetivo a disponibilização de conteúdos educacionais que são acessados através de 

dispositivos móveis e complementados através da utilização de experimentos remotos. O 

trabalho segue uma metodologia de estudo de caso e os dados e resultados apresentados são 

provenientes de diferentes fontes e instrumentos de informação. Para coleta dos dados, foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica, análise documental e três tipos de questionários; dois 



 

 
 

aplicados à trezentos e quinze discentes que utilizaram os serviços do GT-MRE e um 

questionário aplicado aos docentes, membros da equipe GT-MRE e especialistas externos. 

Entre os resultados está a contextualização e apresentação da estratégia de integração de 

tecnologia na educação implementada pelo Programa de Integração de Tecnologias na 

Educação (InTecEdu), desenvolvido pelo RExLab. Programa este formado por um conjunto 

de projetos e ações, sendo o GT-MRE um dos mais representativos e um dos pilares da 

estratégia adotada de integração de tecnologia na educação. Ainda, a pesquisa apresenta o 

mapeado das ações desenvolvidas no âmbito do GT-MRE e os benefícios gerados através 

da sua utilização na percepção da comunidade beneficiada. 
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