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Introdução
Com o intuito de disseminar conhecimento sobre
software livre e ao mesmo tempo familiarizar os
estudantes de nível superior com programas de
edição de texto, planilhas e apresentações, foi criado
um minicurso focado no software LibreOffice e em
seus três principais aplicativos: Writer, Calc e
Impress. Além das aulas expositivas, contou-se
também com o apoio do site da tutoria, que continha
o cronograma e o material abordado para download.

Objetivos
•

•

•

•

Ofertar aulas de nivelamento sobre conteúdos
básicos de informática para alunos ingressantes e
é voltado principalmente para alunos dos primeiros
períodos (mas não restrito a eles) de todos os
cursos.
Fazer uma revisão das principais ferramentas
LibreOffice (Calc, Writter e Impress), de forma a
possibilitar um melhor aproveitamento das
disciplinas que dependem dos mesmos nos cursos
de graduação que estiverem sendo frequentados.
Diminuir os índices de reprovação em disciplinas
de graduação relacionadas com as áreas de
conhecimento do projeto.
Reduzir a evasão nos cursos de graduação.

Isso mostra quanto ainda pode ser melhorada a
participação da classe estudantil, uma vez que a
tutoria é uma ótima ferramenta para a diminuição da
evasão universitária, possibilitando a redução das
deficiências de aprendizagem oriundas do ensino
médio e de conteúdos fundamentais às atividades
acadêmicas, como conhecimentos de informática
básica.
Com base na situação observada, e ainda, com base
na importância dessa tutoria, sugere-se que a mesma
integre um projeto de maior abrangência, atingindo a
sociedade a qual a UNIVASF está inserida,
oferecendo cursos a comunidade externa, voltados
aos alunos do ensino médio, e a terceira idade, como
forma de preparação para o ingresso no ensino
superior e como forma de inclusão social,
respectivamente.

Conclusões
A Tutoria de Informática cumpriu o proposto, com
turmas ofertadas a comunidade acadêmica nos
Campi: Sede, Juazeiro e CCA.
Além da disponibilização das aulas elaboradas,
através do site:
<https://tutoriainformatica2015.wordpress.com/>
Todo o material das tutorias anteriores também foi
disposto, como vídeo aulas e apostilas.
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Material e Métodos
Os matérias utilizados para a Tutoria de Informática
foram:
• Datashow.
• Computador. (Laboratório de Informática)
• Pincel e apagador.
A metodologia empregada foram aulas expositivas e
práticas.

Resultados e Discussão
Foi observado durante os períodos letivos 2015.1 e
2015.2 que os alunos ingressantes, público-alvo da
tutoria, pouco se beneficiaram da mesma, tendo um
baixo índice de matriculados e um alto índice de
desistentes.

Manual do usuário LibreOffice. Disponível em:
http://publicacoes.fundatec.com.br/home/portal/concursos/publicac
ao/legislacao/leis/LibreOffice_Manual_Writer.pdf
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Manual do usuário LibreOffice. Disponível em:
http://publicacoes.fundatec.com.br/home/portal/concursos/publicac
ao/legislacao/leis/LibreOffice_Manual_Calc.pdf
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