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1. Objeto

Pesquisar e desenvolver soluções para a avaliação virtual para aprimorar o ambiente virtual de

aprendizagem  dos  sistemas  de  EAD  nacional.  Bem  como  pesquisar  e  desenvolver  soluções

tecnológicas  para  aprimoramento  do  AVA  para  oferta  de  discilplinas  de  cursos  superiores  a

distância em âmbito nacional.

- Aquisição de tecnologias de reconhecimento facial;

- Pesquisa e avaliação de solução de módulo para avaliação virtual com reconhecimento facial;

-  Pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas para oferta de disciplinas nacionais  no

âmbito dos cursos de licenciatura da UAB.

2. Resultados Esperados

Pesquisa  e  desenvolvimento  de  módulo  para  avaliação  com  reconhecimento  facial,

recursos tecnológicos para oferta de disciplinas virtuais no âmbito nacional UAB/CAPES.

3. Resultados Obtidos no Período

1  –  Customização  e  implementação  de  funcionalidades  no  AVA para  oferta  de

disciplinas de cursos de EAD (Anexo 1);

2 – Pesquisa e implementação de solução de reconhecimento facial (Anexo 2);

3  –  Desenvolvimento  de  sistema  de  autenticação  de  usuário  por  meio  de

reconhecimento facial;
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4. Pontos Facilitadores e Dificultadores da Execução no Período

5. Houve cumprimento total ou parcial?

Cumprimento total do projeto
6. Atividades Previstas

1.1 – Contratação de transferência de tecnologia de reconhecimento facial;

1.2  –  Pesquisa  e  desenvolvimento  de  soluções  para  integração  de  tecnologia  de

reconhecimento facial no ambiente virtual de aprendizagem da UAB/CAPES;

1.3 – Pesquisa, desenvolvimento e adequação de ambiente virtual para oferta de disciplinas

no âmbito nacional;

1.4 – Pesquisa e avaliação de soluções de avaliação virtual implementas no ambiente virtual

de aprendizagem da UAB/CAPES;

1.5  –  Produção  de  tutoriais  para  utilização  de  módulo  de  avaliação  virtual  por

reconhecimento facial integrada ao ambiente virtual de aprendizagem UAB/CAPES;

7. Meta Prevista

- Pesquisa e desenvolvimento de recursos educacionais digitais interativos.

O  cumprimento  das  metas  estão  relacionadas  a  produção  e  entrega  de  um  protótipo

funcional de um ambiente virtual de aprendizagem.

8. Atividades Executadas

1.1 – Pesquisa e implementação de tecnologia de reconhecimento facial;

1.2  –  Pesquisa  e  desenvolvimento  de  soluções  para  integração  de  tecnologia  de

reconhecimento facial no ambiente virtual de aprendizagem da UAB/CAPES;

1.3 – Pesquisa, desenvolvimento e adequação de ambiente virtual para oferta de disciplinas

no âmbito nacional;

1.4 – Pesquisa e avaliação de soluções de avaliação virtual implementas no ambiente virtual

de aprendizagem da UAB/CAPES;

1.5  –  Produção  de  tutoriais  para  utilização  de  módulo  de  avaliação  virtual  por

reconhecimento facial integrada ao ambiente virtual de aprendizagem UAB/CAPES;

9. Meta Executada

- Pesquisa e desenvolvimento de recursos educacionais digitais interativos
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10. Dificuldades Encontradas na Execução da Descentralização

Não houve
11. Medidas  Adotadas  para  Sanar  as  Dificuldades  de  Modo  a  Assegurar  o

Cumprimento do Objeto

A  contratação  de  transferência  de  tecnologia  de  reconhecimento  facial  foi

substituída pela pesquisa e implementação desta solução.
12. Comentários Adicionais

Não houve
13. Parceria Institucional

Não houve

14. Impactos Gerados

Não houve

15. Comentários Gerais e Perspectivas

Goiânia,  01 de Abril de 2020.

Prof. Dr. Gilson Oliveira Barreto

Coordenador do Projeto.
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ANEXOS

1  -  Customização  e  implementação  de  funcionalidades  no  AVA  para  oferta  de
disciplinas de cursos de EAD 

Desenvolvimento de um repositório de conteúdos de cursos institucional que permite ser
compartilhado para oferta de outras instituições. 

Figura 1 – Repositório de conteúdos de cursos 

Desenvolvimento do AVA que permite a gestão de várias instituições independentes, desta
forma a instituição é responsável por realizar o cadastro e configuração do curso, ofertar as
turmas e realizar a gestão de seus cursos independentes de outras instituições. 
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Figura 2 – Instituições cadastradas no AVA
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2 – Pesquisa e implementação de solução de reconhecimento facial

 Desenvolvimento de uma API para integração de sistemas que utilizam os recursos de

reconhecimento facial para realização de autenticação de usuários 

Figura 1 - API de autenticação facial

3 - Desenvolvimento de sistema de autenticação de usuário por meio de reconhecimento
facial;

A autenticação por meio de reconhecimento facial está em desenvolvimento para serem 
utilizados no momento que o cursista realizar as provas a partir do ambiente virtual de 
aprendizagem.


