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RESUMO

Este trabalho apresenta a construção de um ambiente de suporte ao Ensino Integrado dos Fundamentos
Matemáticos da Ciência da Computação, utilizando o software Zope. O desenvolvimento deste ambiente,
denominado FMC-net, está sendo realizado como trabalho de conclusão do curso de Ciência da Computação,
na Escola de Informática da Universidade Católica de Pelotas.
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ABSTRACT

This works presents the construction of an environment to support the teaching of Mathematical
Foundations of Computer Science in an integrated way, using the software Zope. This environment, named
FMC-Net, has been developed as final undergraduate project in Computer Science, at Escola de Informática of
Universidade Católica de Pelotas.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho está vinculado ao projeto integrado de pesquisa FMC – Fundamentos Matemáticos
da Computação, em desenvolvimento na Escola de Informática da Universidade Católica de Pelotas.

O projeto FMC divide-se em três linhas de atuação – pesquisa teórica, pesquisa aplicada e pesquisa
sobre o ensino dos fundamentos matemáticos da computação.

A proposta do projeto visa particularmente a introdução de novas tecnologias para instrumentalização
do ensino interativo de disciplinas da Matemática e Fundamentos Teóricos, assim como a introdução de
metodologias de ensino semi-presencial com o apoio da Internet.

O objetivo deste trabalho, situado no aspecto de ensino do Projeto FMC, é propor um ambiente de
suporte ao ensino integrado dos fundamentos matemáticos da Ciência da Computação utilizando um software
livre. A primeira aplicação será para a disciplina de Sistemas Discretos II, do curso de Ciência da Computação
da UCPel, que envolve os conteúdos de estruturas algébricas, indução, recursão, reticulados, álgebra booleana
e grafos. A ferramenta utilizada para o desenvolvimento deste ambiente é o ZOPE (Z Object Publishing
Environment).

O FMC-Net será disponibilizado como software livre.

2 ENSINO INTEGRADO

Os currículos de Ciência da Computação e de Sistemas de Informação (Análise de Sistemas) da ESIN/
UCPel estão organizados de forma temática em coleções de disciplinas (por exemplo, disciplinas de Matemática,
disciplinas de Programação, disciplinas de Software Básico e Arquitetura de Computadores, etc.). Constata-se
que o ensino dessas disciplinas não enfatiza adequadamente a integração necessária de suas diferentes atividades,
nem a integração possível entre atividades de ensino, pesquisa e extensão. Assim, diz-se que essa forma de
organização curricular está baseada em coleções isoladas, em oposição a uma organização mais adequada em

1 Este trabalho é parcialmente financiado pelo CNPq e FAPERGS.



Anais do II Workshop sobre Software Livre – WSL2001                                                                                             41

termos de coleções integradas [1].
Por ensino integrado de disciplinas de um dado conjunto de coleções, entende-se o seguinte:
i) a articulação crescente das diversas disciplinas das diferentes coleções, de modo a dar às atividades

curriculares uma continuidade epistemológica bem evidenciada;
ii) o envolvimento crescente dos alunos na definição e condução dos seus estudos e pesquisas, realizados

no contexto científico e pedagógico de cada coleção;
iii) a caracterização crescente da atividade de ensino-aprendizagem como atividade de pesquisa por

parte dos estudantes.
O ambiente que estamos desenvolvendo visa dar suporte à proposta de ensino integrado.

3 O PAPEL DA INTERNET

Dentro da perspectiva pedagógica adotada no projeto, de buscar-se um currículo de coleções integradas
que promova a articulação das mais diversas atividades de ensino e pesquisa envolvidas na formação de
profissionais da área da Informática e da Ciência da Computação, e seguindo a metodologia de integração
proposta, a Internet tem um papel fundamental.

Em um currículo de coleções integradas, há uma ênfase muito forte na promoção da autonomia dos
estudantes, no sentido de estimulá-los permanentemente à realização de atividades extra-classe.
Faz parte da proposta de investigação pedagógica adotada, a busca da confirmação de que a melhor forma de
organização das disciplinas de um currículo de coleções integradas é a forma semi-presencial, em que uma
parte pequena da disciplina é ministrada através de interações presenciais entre alunos e professores, e a maior
parte é ministrada de modo não-presencial, com apoio da Internet, com interações não só entre alunos e
professores, mas também entre alunos e alunos, entre alunos e alunos-tutores, entre estes e os diversos professores
das diversas coleções envolvidas e entre os próprios professores de disciplinas diferentes [1].

Em uma análise do papel da Internet no Projeto, observa-se que o Zope pode ser usado no
desenvolvimento das formas de integração curricular propostas na metodologia adotada, podendo contribuir no
desenvolvimento de sites WWW, disponibilizando informações sobre as atividades das disciplinas e coleções e
material didático interativo na sua estrutura básica, informações sobre as atividades já vislumbradas intracoleções
e/ou intercoleções, links para sites relacionados, material didático interativo contendo suporte para atividades
entrelaçadas, correio eletrônico, fóruns de discussão e IRCs, permitindo a comunicação entre os participantes
das diversas atividades envolvidas.

4 ZOPE
O ZOPE (Z Object Publishing Environment) é um servidor de aplicativos web de Código Aberto,

desenvolvido pela Digital Creations e uma grande comunidade de usuários. Ele executa em quase todas as
plataformas Unix, bem como Windows NT e pode ser usado com os servidores web mais populares ou construir
o seu próprio no servidor web.

Zope é escrito em Python, uma poderosa linguagem de programação orientada a objetos, apresentando
componentes sensíveis escritos em C.

O objetivo principal do ZOPE é servir páginas web e a manutenção e a administração de um site em
ZOPE são realizadas completamente pela própria web, através de uma interface similar a um gerenciador de
arquivos, usando frames, logins e senhas [3].

Dentre suas principais características podemos citar a possibilidade de colaboração de equipes na criação
e administração de aplicativos comerciais Internet dinâmicos como intranet e portais, a facilidade no
desenvolvimento de funcionalidades como busca local, notícias, personalização, e e-comércio em suas aplicações
Internet [2].

O Zope usa uma linguagem chamada DTML (Document Template Markup Language) ou Linguagem
de Marcação para Modelos de Documentos. O código DTML cria um modelo de documento, que será
transformado em um documento usando dados que podem variar independentemente do modelo. O documento
propriamente dito é criado pelo Zope, no momento da requisição do browser [4].

5 FMC-NET

Para o desenvolvimento do ambiente FMC-Net, inicialmente foi realizado um levantamento dos recursos
e funções desejáveis no sistema, através de uma conversa informal com professores e alunos tutores da disciplina
de Sistemas Discretos II.

De acordo com os dados obtidos, iniciou-se a definição do modelo do ambiente (veja figura 1) que
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Figura 1: Modelagem do Ambiente

Ao acessar o ambiente, cada tipo de usuário (professor, aluno ou visitante) terá alternativas para conduzir
o seu trabalho, baseadas nas diferentes permissões referentes a cada um deles.

O professor terá opções de gerenciamento dos dados referentes à disciplina que ministra. Será permitido
a ele disponibilizar aos alunos materiais de apoio, arquivos para downloads, links relacionados à disciplina,
atividades propostas, aplicações e notas, entre outros.

O aluno poderá visualizar todas estas informações inseridas pelo professor e, conforme o andamento
das atividades, enviar os trabalhos realizados através da opção de upload oferecida pelo ambiente e disponibilizá-
los através da sua home page pessoal para os demais alunos da turma e visitantes.

Os visitantes, que não estarão cadastrados em disciplinas determinadas, ao acessar o ambiente, poderão
acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados nas disciplinas inseridas no ambiente, porém sem permissões
para inserir dados.

A implementação do FMC-Net encontra-se em andamento e, após o término será utilizado na disciplina
de Sistemas Discretos II para que os alunos possam participar na definição e implementação do seu ambiente de
estudo.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a utilização do software Zope como ferramenta para o desenvolvimento de um
ambiente que dará suporte ao ensino dos fundamentos matemáticos da Ciência da Computação.

A utilização dos recursos da Internet associada às vantagens oferecidas pelo Zope contribuem de forma
satisfatória para a proposta de ensino integrado que se pretende, destacando-se a experiência de ensino semi-
presencial.
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disponibiliza recursos tanto para a proposta de atividades pelo professor quanto para a exposição dos trabalhos
realizados pelos alunos.
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