
Utilização dos sistemas

A combinação dos três sistemas, o

MEGUA para criar questões e enviar

para o SIACUA para a aprendizagem,

as quais são importadas para o PmatE

para a avaliação, está a ser feita este

ano letivo pela primeira vez na UC

Cálculo 3. A figura 1 mostra alguns

dados de utilização pelos estudantes.

A avaliação em Cálculo 3 consiste em

dois testes principais mais algumas

questões nas aulas e testes no PmatE.

Resumo

Dispomos na Universidade de

Aveiro de três sistemas

informáticos, com origem no

Departamento de Matemática, que

podem ser utlizados em conjunto no

apoio ao estudo autónomo e

avaliação também noutras áreas.

São eles o MEGUA (Mathematics

Exercise Generator, Universidade de

Aveiro), que permite a criação de

questões de escolha múltipla

parametrizadas, o SIACUA (Sistema

Interativo de Aprendizagem por

Computador, Universidade de

Aveiro), que permite mostrar as

questões aos estudantes e seu

progresso geral no curso com base

nas respostas às questões, e ainda

a plataforma do PmatE (Projeto

Matemática Ensino) que permite a

criação de testes para a avaliação.

Está a ser usada pela primeira vez

este ano, em diversas Unidades

Curriculares da UA e também no

exterior, uma nova funcionalidade

que permite a criação de testes de

avaliação na plataforma do PmatE,

fazendo uso dos cursos e questões

disponíveis no sistema de apoio ao

estudo autónomo SIACUA. Estão

ainda disponíveis novas

funcionalidades no SIACUA que

permitem a criação de cursos e

questões dentro da própria

aplicação.

Estes sistemas, em conjunto,

constituem um meio de apoio ao

estudo autónomo e avaliação

facilmente utilizável por docentes

de outros departamentos que

tenham interesse em criar questões

sobre os assuntos que ensinam,

disponibilizar essas questões para

os estudantes no SIACUA e usar as

mesmas, ou semelhantes, na

avaliação.

Apresentamos brevemente o modo

como estas ferramentas podem ser

reutilizadas e também alguns dados

atuais de utilização das ferramentas

pelos estudantes.

Árvores de conceitos no PmatE 

As árvores de conceitos do SIACUA

podem desde o corrente ano letivo ser

utilizadas no PmatE, o que permite a

criação simplificada de provas de

avaliação com as questões existentes

no SIACUA (as quais podem estar ou

não visíveis para os estudantes).

A plataforma do PmatE é

particularmente apropriada para este

efeito pois é a mesma que é usada

para as competições anuais que

envolvem milhares de estudantes e a

sua robustez está assim assegurada.

As provas no PmatE podem ser

criadas em breves minutos usando as

questões importadas do SIACUA,

bastando indicar essencialmente

quantas questões tem prova e quais

os modelos que geram cada questão.

O SIACUA, ilustrado na figura 4,

aplicação que tem sido usada na

aprendizagem há vários anos, tem este

ano um novo design, elaborado por

estudantes do DECA orientados pelo

prof. Helder Caixinha. Conta além disso

com novas funcionalidades,

implementadas pela Ana Gonçalves,

bolseira do CIDMA e aluna de

mestrado da prof. Ana Tomé do DETI.

Entre estas novas funcionalidades

inclui-se a possibilidade de criação de

cursos dentro da própria aplicação, já

usada na criação de cursos do DFIS e

ESAN.

Esperamos manter a colaboração com

vários departamentos da Universidade

e continuar a melhorar os sistemas e

sua interligação.

Conclusões

A combinação dos três sistemas

informáticos SIACUA, MEGUA e

PmatE da Universidade de Aveiro,

está a ser muito usada pelos

estudantes, quer em Cálculo 3, quer

em Matemática 1 e Tópicos de

Matemática e está disponível para

outras UCs.

O principal objetivo, que é tornar o

estudo da UC um processo

praticamente contínuo e não

discreto, que ocorria apenas nas

semanas que antecedem os testes,

de modo a melhorar os resultados,

parece estar a ser alcançado. No

entanto é requerida uma análise

cuidada dos dados no final do

semestre de modo a perceber como

os sistemas foram efetivamente a

usados e qual o impacto na

aprendizagem dos estudantes.
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Novo MEGUA Cloud

Está a ser usada este ano pela

primeira vez uma nova versão do

MEGUA, que funciona no Sage

Mathematics acessível na Cloud em

cloud.sagemath.com. O sistema pode

ser usado apenas com um browser e

permite criar questões de escolha

múltipla com resolução detalhada que

envolvem parâmetros, as quais podem

ser enviadas de imediato para o

SIACUA para serem utilizadas pelos

estudantes na aprendizagem.

O ambiente de criação de questões,

ilustrado na figura 2, permite a criação

de projetos partilhados por diversos

autores e requer conhecimentos

elementares de HTML, LaTeX e

Python para ser utilizado.

Fig.2 Questões do MEGUA no SIACUA

Fig.3 Provas no PmatE
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A aplicação SIACUA pode ser utilizada

facilmente pelos professores para

disponibilizar questões de escolha

múltipla com resolução detalhada

noutras cursos. Para isso basta

essencialmente elaborar um índice

com os tópicos do curso e depois criar

as questões indicando a que tópicos

ficam associadas.


