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Resumo:
O presente artigo teve por objetivo investigar a influência do uso de tecnologias da informação e da
comunicação (TICs) na relação de ensino aprendizagem em turmas da área de negócios, de uma
faculdade particular localizada na cidade de Recife-PE. A pesquisa foi realizada dentro da disciplina
de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), voltada para a elaboração de um Plano de Negócios,
durante dois semestres consecutivos, com quatro turmas distintas, sendo duas em cada período. O
método utilizado foi o Estudo de Caso, considerando-se as quatro turmas orientadas como a unidade
de análise. Enquanto que e a técnica de coleta de dados foi a Observação. A didática foi composta por
uma única estrutura metodológica, mas as ferramentas tecnológicas na preparação do texto e dos
cálculos financeiros foram diferenciadas. Utilizou-se, como lastro teórico, construtos relativos a
modalidades de trabalhos de conclusão de curso e uso de tecnologias da informação e da comunicação
em sala de aula. Ao final da investigação constatou-se que o uso do software pode contribuir para
elevar a média global do TCC da turma usuária e que uma maior participação em encontros de
orientação pode contribuir positivamente na média final do grupo.
Palavras chave: TIC, TCC, Plano de Negócios.

TCC and ICT: innovating in building business plans in the classroom
Abstract:
Article Present aimed to investigate the use of the Influence of Information and communication
technologies (ICT) in teaching and learning relationship in business area classes of a college located in
particular in the city of Recife-PE. The research was conducted within the working discipline of
course (TCC), focused on the preparation of hum Business Plan, during two consecutive semesters,
with four distinct classes, being two in each period. The used method was the case study, considering
how four classes geared as an analysis unit. While and a data collection technique was the note. The
teaching was composed of a single methodological structure, but as technological tools in preparing
the text and Financial Calculations were differentiated. It was used as a theoretical ballast, constructs
for the course conclusion work arrangements and Use of Information and communication technologies
in the classroom. At the end, the research to proved that the software using can contribute to raising
the global media of the TCC used and that a larger than participation in orientation meetings to can
contribute positively in the final group of media.
Key-words: ICT, TCC, Business Plan.

1 Introdução
Com o advento de uma nova proposta para o papel do docente, de forma que o foco deixa de
ser o professor e passar a ser o aluno e suas relações com mundo, surge a necessidade de uma
atuação mais inovadora em sala de aula. Desta forma, desponta a necessidade de sair das
amarras do conhecimento apenas baseado em apostilas e envolver os saberes do cotidiano do
educando.
No âmbito da educação superior, essa conexão torna-se ainda mais evidente, pois as relações
teórico-práticas não são somente uma transversalidade ou um opção do currículo
complementar. Esse diálogo é real e essencial.
Uma das disciplinas que permite tal interlocução entre aluno e cotidiano profissional é o
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Nas áreas voltadas aos negócios, algumas outras
modalidades, como o Plano de Negócios, são relevantes para fortalecer a prática de um
conhecimento acadêmico transformador, pois além das prerrogativas de uma monografia
tradicional, é possível também aguçar a criatividade e a prática empreendedora.
Para fortalecer essa esfera que envolve teoria, prática, processo criativo e empreendedorismo,
as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) despontam como ferramentas
potencialmente efetivas para a mediação do processo de ensino aprendizagem.
À vista disso, esse trabalho teve como objetivo investigar a influência do uso de tecnologias
da informação e da comunicação (TICs) na relação de ensino aprendizagem em turmas da
área de negócios, de uma faculdade particular localizada na cidade de Recife-PE.
Dentro da fundamentação teórica, abordou-se sobre o uso das TICs em sala de aula e o
Trabalho de Conclusão de Curso.
O método utilizado neste trabalho foi o Estudo de Caso, enquanto que e a técnica de coleta de
dados foi a Observação. Os participantes desta experiência foram quatro turmas distintas,
sendo duas em cada semestre (2014.2 e 2015.1), do curso de Processos Gerenciais (PG) de
uma faculdade particular localizada em Recife-PE, que apresentaram Planos de Negócios
como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel.
Para o desenvolvimento e descrição do estudo, o artigo está estruturado em 5 (seis) partes:
esta seção introdutória; fundamentação teórica; metodologia; resultados e discussões; e
considerações finais.
2 TICs e sala de aula: novos desafios para a atuação docente
A sociedade está em constante evolução, assim como a velocidade da produção de
conhecimento passa a ser cada vez maior. O uso de algumas ferramentas mediadoras tende a
contribuir com o indivíduo no acompanhamento desses avanços.
No âmbito da educação superior, as inovações tecnológicas impulsionam a uma mudança de
paradigma na forma como o docente interage com o conhecimento e com seus educandos.
O novo desafio das Instituições de Ensino Superior (IES) devem ser a de aparelhar seus
alunos para um processo progressivo e continuado de educação que deverá fazer parte de toda
a sua vida, interna e externamente as universidades (REIS, SANTOS, TAVARES, 2012).
Dentro das (IES), as TICs podem contribuir com a elevação do nível de qualidade
pedagógica, considerado que ela tende a facilitar o acesso, a sistematização e o
compartilhamento do saber. Para tanto, essa ferramenta dever fazer parte do dia-a-dia do
professor e também do aluno.

Neste sentido, o professor precisa multiplicar suas práticas pedagógicas, e repensar o caminho
trilhado, refletindo sobre o passar do ‘ensinar’ para o ‘aprender a aprender’ (REIS, SANTOS,
TAVARES, 2012).
Primeiramente é necessário que o professor conheça e domine as TICs. Depois, os alunos
precisam também saber usar as ferramentas de forma que sejam instrumentos de colaboração
ao aprendizado.
Conforme afirmou Menezes (2012), o domínio das TICs exige uma compreensão, por parte
do professor, das técnicas pedagógicas que possibilitem a utilização dos recursos em prol da
construção do saber pelo aluno e não como um simples apoio ao professor para ensinar.
O esperado é que o professor defina sua prática pedagógica baseada em dois elementos interrelacionados: (i) o tipo de TIC a ser utilizada e (ii) o delineamento das atividades a serem
realizadas. Pressupondo ainda, de acordo com Menezes (2012), cinco situações:
- Escolha dos objetivos de ensino;
- Tomada de decisões em nível pedagógico tendo em conta a natureza da experiência de
aprendizagem;
- Selecionar e sequenciar as atividades de ensino;
- Selecionar as estratégias de avaliação formativa e somativa mais adequadas ao tipo de
estratégia pedagógica adotada;
- Selecionar os recursos e ferramentas que melhor ajudem os alunos a beneficiar das
atividades de ensino delineadas.
As TICs ainda são vistas como um enorme desafio dentro de sala de aula, de forma particular
pelos professores, pois é deles o desafio de usar tais ferramentas para uma educação mais
moderna, colaborativa e voltada ao ‘aprender a aprender’.
3 Trabalhos de Conclusão de Curso
3.1 Conceitos e Tipologias
O Trabalho de Conclusão de Curso é um trabalho acadêmico de caráter obrigatório, que faz
parte do processo avaliativo de um curso superior e visa sistematizar conhecimentos sobre
determinado tema relacionado com o curso em questão.
Representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que
deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso,
programa e outros ministrados (ABNT, 2011).
A construção do TCC muda de acordo com a instituição e com o curso. Geralmente, é um
trabalho individualmente, mas também pode ser feito em dupla ou em grupo e realizado no
último ou nos dois últimos semestres. Além disso, “deve ser feito sob a coordenação de um
orientador” (ABNT, 2011, p. 3) e a colaboração de dois avaliadores, em dois momentos
distintos de pré-banca e banca.
A realização dos TCCs, além de cumprimento de exigências legais também possuem outros
objetivos: (i) enriquecer o conhecimento pessoal, pois oferece a oportunidade de conhecer
certo tema de maneira mais estreita; e (ii) de realizar a elaboração de um texto científico,
contribuindo com o desenvolvimento da prática dissertativa, da capacidade intelectual e do
raciocínio.

A estrutura orientada para elaboração dos trabalhos de conclusão de curso,
independentemente do tipo, engloba três grupos: (i) elementos pré-textuais; (ii) elementos
textuais; e (iii) pós-textuais (ABNT, 2011).
A estrutura pré-textual, obrigatoriamente, envolve: capa, folha de rosto, folha de aprovação,
resumo, abstract e sumário. Os elementos textuais são compostos por: introdução,
desenvolvimento (justificativa, objetivos, metodologia, referencial teórico, resultados,
discussão) e considerações finais. E a constituição dos pós-textuais abrange,
compulsoriamente, as referências.
Os TCCs podem ser materializados em forma diferenciadas de escritas, das quais se destacam
a Monografia, o Diagnóstico e o Plano de Negócios.
Monografia significa a abordagem de um único problema (unicidade) sobre tratamento
metodológico de investigação (OLIVEIRA, 2002). Respeitando o conteúdo etimológico do
termo, em grego monos significa “um só” e grafhein, “escrever”; assim monografia pressupõe
a realização de um trabalho intelectual orientado pelas ideias de especificação. Para Michaelis
(2009), trata-se de um trabalho pormenorizado em eu se pretende dar informação completa
sobre algum tema de um ramo de conhecimento. Enquanto que Lopes (2006, p. 176)
considera como “trabalho científico elaborado para conclusão do curso de graduação em
alguns cursos de algumas IES”.
É necessário que haja uma especificação, um tratamento aprofundado e exaustivo, mas sem
necessitar de ser extenso. Além disso, o ideal é que o tema seja atual, original e traga alguma
contribuição para ampliação do conhecimento específico (OLIVEIRA, 2002).
O aluno deve ir a campo para coletar dados e informações que possam responder ao problema
proposto.
A estrutura básica de uma monografia compreende: introdução, justificativa, problema,
hipótese, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, resultados, análise e considerações
finais.
O Diagnóstico Organizacional é o estudo acerca dos vários fatores internos e externos,
organizacionais e individuais para conhecimento da real situação da empresa.
Na construção de um diagnóstico, é possível "identificar a distância entre o ponto de partida e
o ponto aonde se quer atingir" (FACULDADES OPET, 2011, p. 5).
Este tipo de trabalho de conclusão de curso propõe-se a elencar os problemas do ambiente,
com foco em uma situação e/ou momento específico. Nele, o aluno deve ter um perfil voltado
à consultoria (KOBAYASHI; SOARES; ABREU, 2010), pois é fundamental enxergar além
daquilo que está explícito.
Após a identificação dos problemas, das deficiências e das lacunas, deve-se propor um
programa de reorganização que possa apoiar o processo de melhoria e de tomada de decisão.
A priori, qualquer modificação na organização deveria se antecedida de um diagnóstico.
Os principais objetivos de um diagnóstico organizacional, são (FACULDADES OPET,
2011):
-

Tomar medidas corretivas se a empresa estiver em uma situação crítica;
Facilitar o crescimento da empresa se ela está em expansão;
Controlar periodicamente o funcionamento da empresa;
Verificar os fatores que limitam o desenvolvimento da empresa;
Tornar clara a situação da empresa para todos os seus responsáveis;

- Comparar a empresa com organizações similares.
A estrutura principal de um diagnóstico é semelhante a da monografia, contudo o capítulo da
Análise é voltado para: (a) caracterização da empresa, (b) diagnóstico – apresentação dos
dados; (c) análise dos dados – para responder aos objetivos específicos; e (d) propostas e
sugestões – resposta ao problema de pesquisa proposto (FACULDADES OPET, 2011).
O Plano de Negócios é documento que descreve os objetivos de um negócio e quais passos
dever ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as
incertezas (ROSA, 2007).
Para elaborar este planejamento, o Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) preparou o Manual Como elaborar um Plano de Negócios, instrumento
adotado como principal ferramenta norteadora para a construção dos Planos de Negócios.
No referido guia, o PN está composto pela seguinte estrutura: 1)Sumário Executivo;
2)Análise de Mercado; 3)Plano de Marketing; 4)Processos Operacionais; 5)Plano Financeiro;
6)Análise de Cenários; 7)Análise SWOT e 8)Avaliação do Plano.
4 Metodologia
O método utilizado neste trabalho foi o Estudo de Caso, enquanto que e a técnica de coleta de
dados foi a Observação. A seguir estão detalhados os participantes da investigação, os
materiais utilizados e os procedimentos realizados.
4.1 Participantes
Os participantes desta experiência foram quatro turmas distintas, sendo duas em cada
semestre (2014.2 e 2015.1), do curso de Processos Gerenciais (PG) de uma faculdade
particular localizada em Recife-PE, que apresentaram o TCC na modalidade de Plano de
Negócios como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel.
Os estudantes estavam no último período de um curso com duração de dois anos e
regularmente matriculados na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.
4.2 Materiais
Para realização das atividades foram utilizados instrumentos específicos. Alguns deles já
existentes e outros desenvolvidos pela professora no decorrer da execução das atividades.
Essas ferramentas tinham o objetivo de dar suporte para construção do texto do plano de
negócios, elaboração e apresentação dos cálculos, formatação, acompanhamento aos grupos e
avaliação dos trabalhos.
- Fichas e Slides: material didático elaborado pela professora e viabilizado de forma
eletrônica para os alunos;
- Planilha de Excel: pasta montada pela professora, com treze planilhas distintas, construída
para ajudar a elaboração do plano financeiro;
- Editores de Texto: para construção do texto do plano de negócios;
- Regras Gerais de Formatação do TCC: resumo elaborado pela professora, com base na
ABNT NBR 6023 (2002) e na ABNT NBR 14724 (2011);
- Ficha de Acompanhamento de Orientação;
- Diário de Classe: caderno utilizado para realizar registro de impressões da professora

durante suas atividades de orientação e diálogo com os grupos;
- Software Plano de Negócios 2.0: software gratuito, voltado para expansão ou planejamento
de empreendimentos, disponibilizado pelo SEBRAE-MG (ver Figura 1);

Fonte: www.sebraemg.com.br
Figura 1 – Tela do software Plano de Negócios 2.0

- Manual Como Elaborar um Plano de Negócios: cartilha elaborada por Rosa (2007) e
disponibilizada gratuitamente pelo SEBRAE-MG (ver Figura 2);

Fonte: www.sebraemg.com.br
Figura 2 – Tela do Software Plano de Negócios 2.0

- Atas de Pré-banca e de Banca Final: atas elaboradas pela professora e utilizadas para
registrar os protocolos de apresentação dos trabalhos e as notas atribuídas;
- Ficha de Critérios de Avaliação: ficha confeccionada pela professora e disponibilizada para
os avaliadores contendo os elementos que deveriam ser observados na avaliação final do
trabalho;
- Cronograma de Atividades: planilha elaborada pela orientadora contendo as datas e os
temas de todos os encontros do semestre, disponibilizada para as turmas no início do
semestre, podendo sobre alterações no decorrer do período.
4.3 Procedimentos
Com base no Cronograma de Atividades, a professora realizava no primeiro encontro uma
sessão para fechamento de acordos iniciais, distribuição do material, orientação do uso das
ferramentas de apoio e formação dos grupos. Nesse momento as turmas eram divididas, com

um líder para cada, responsável por intermediar o diálogo entre a professora da disciplina,
também orientadora, e os demais integrantes. Cada grupo escolhia um tipo de negócio e
definia o nome do empreendimento.
Os encontros seguintes eram destinados à realização de aulas expositivo-dialogadas, com
objetivo de apresentar aos alunos quais eram as etapas de elaboração do plano de negócios e
como deveriam proceder para construir o trabalho. O material didático referente ao tema a ser
desenvolvido naquele momento era disponibilizado com, pelo menos, 3 dias de antecedência.
Geralmente, cada tema ou conjunto de tema, ocupavam dois ou três encontros. O primeiro era
voltado para a explicação teórica e início da escritura do capítulo em questão. O seguinte era
destinado à orientação da equipe em relação ao material escrito a partir da aula anterior.
De acordo com as orientações realizadas, os grupos iam reescrevendo o material e já
guardando como parte do TCC final. Nesta sucessão de orientações os grupos iam
construindo os capítulos do plano de negócios, um a um, até as considerações finais.
Para registrar os diálogos e encaminhamentos realizados nos encontros, a professora utilizava
a “Ficha de Acompanhamento de Orientação”, que era assinada pela orientadora e pelo líder
dos orientandos.
Além da orientação sobre a construção dos capítulos do Plano de Negócios, a professora
também compartilhava informações sobre formatação do trabalho escrito e sobre apresentação
oral, ambos com foco para a pré-banca e banca final.
A pré-banca, executada dentro do período de avaliação interdisciplinar da faculdade, era o
momento onde os demais professores do período davam suas contribuições para o trabalho. A
final era voltada para a apresentação do plano de negócios já evoluído com as considerações
apontadas na pré-banca.
Esse trabalho foi realizado da mesma maneira com quatro turmas distintas, sendo duas em
2014.2 e duas em 2015.1, havendo uma pequena diferenciação quanto ao uso das ferramentas
de apoio nos dois períodos. No primeiro semestre utilizou-se o “Software Plano de Negócios
2.0” para elaboração do texto e do estudo financeiro. Enquanto no segundo, utilizaram-se
editores de texto e planilhas de cálculo para mesmos fins. Independentemente das ferramentas
utilizadas, o trabalho final deveria ser entregue em formato “.doc” ou similar e formatação
pela ABNT.
4.4 Análise
Para favorecer a análise, foram feitas identificações fictícias das turmas, bem como a
sistematização da participação e resultados das avaliações, registradas ao longo dos semestres
na “Ficha de Acompanhamento de Orientação”; “Diário de Classe” e “Atas de Pré-banca e de
Banca Final”.
As turmas foram denominadas de A, B, C e D. A Tabela 1 detalha o semestre, a quantidade de
alunos e de grupos de cada uma.
Turma
Semestre
A
2014.2
B
2014.2
C
2015.1
D
2015.1
Fonte: elaborado pela autora

Nº de Alunos
57
59
60
115

Tabela 1 – Demografia das turmas

Qtde de Grupos
6
6
4
8

Os grupos também receberam nomes fictícios, para preservar a identidade dos estudantes e
possuíam quantidades diferentes de integrantes, pois o tamanho dos grupos variou de acordo
com a dimensão das turmas (ver Quadro 1). As equipes tiveram a liberdade de estabelecer a
sua composição.
Turma
Grupos
A
Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot
B
Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima
C
Mike, November, Oscar, Papa
D
Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Wiskey, Yankee
Fonte: elaborado pela autora
Quadro 1 – Identificação dos Grupos

As atividades avaliativas do plano de negócios foram divididas em três momentos: i) relatório
parcial; ii) pré-banca; e iii) banca final. Os critérios para análise das três etapas estão
elencados no Quadro 2.
Fase
Avaliativa

Critérios Utilizados

Participação nas atividades em classe
Qualidade da formação (ABNT)
Pontualidade na entrega das atividades
Qualidade do conteúdo escrito
Qualidade da formação (ABNT)
Pré-Banca
Pontualidade na entrega das atividades
(2ª Avaliação)
Qualidade do conteúdo escrito
Clareza, fluência e domínio de conteúdo na apresentação oral
Estruturação da apresentação oral conforme o Plano de Negócios
Banca Final
Uso adequado do tempo na apresentação oral
(3ª Avaliação) Respeito a estrutura do Plano de Negócios
Qualidade do conteúdo escrito
Criatividade, originalidade e inovação do produto/serviço
Fonte: elaborado pela autora
Relatório
Parcial
(1ª Avaliação)

Quantidade de
Avaliadores
1

6

3

Quadro 2 – Critérios de Avaliação

Com base nesta organização, alguns dos dados levantados foram relacionados, que
decorreram em algumas inferências apontadas na seção seguinte.
5 Resultados e Discussões
A média de alunos das turmas pesquisadas foi de 73 alunos, possuindo a menor 57 e a maior
115 alunos. Os grupos compreenderam uma média de 12 componentes, sendo 6 no menor e
18 no maior.
Foram realizados 273 encontros de orientação dentro dos dois semestres, tendo uma média de
11 por grupo, variando entre 9 e 15.
Essa interação gerou uma nota global 8,9, considerando que esta nota é resultado da média
das três fazes avaliativas: relatório parcial, pré-banca e banca final.
O detalhamento das orientações realizadas e das notas alcançadas consta na Tabela 2.

Qtde de
Alunos
Alfa
11
Bravo
07
Charlie
11
Delta
13
Eco
08
Foxtrot
07
Golf
11
Hotel
06
India
12
Juliet
12
Kilo
10
Lima
11
Mike
16
November
12
Oscar
17
Papa
15
Quebec
08
Romeo
14
Sierra
18
Tango
12
Uniform
15
Victor
17
Wiskey
15
Yankee
14
Média
12
Menor
06
Maior
18
Fonte: elaborado pela autora
Grupo

Encontros
Realizados
10
12
11
11
11
12
11
12
11
12
12
11
15
12
14
12
11
12
12
12
10
9
9
9
11
09
15

Nota
1º Relatório
9,0
9,5
9,0
9,5
7,0
10,0
10,0
8,5
8,5
7,0
9,5
9,0
9,3
10,0
10,0
7,3
7,7
8,2
7,1
9,5
9,0
6,0
7,0
6,0
8,5
6,0
10,0

Nota
Pré-Banca
9,2
9,0
8,1
8,0
8,5
7,6
10,0
9,2
7,8
8,0
9,0
9,6
9,0
9,3
8,4
8,5
8,6
8,5
9,4
9,5
8,4
9,0
7,9
8,5
8,7
7,6
10,0

Nota
Pré-Banca
9,6
9,5
9,5
9,5
9,0
10,0
10,0
8,7
8,2
9,0
9,5
10,0
9,5
9,7
9,5
9,2
9,6
9,1
9,2
10,0
8,9
9,5
9,6
9,2
9,4
8,2
10,0

Média Final
do TCC
9,3
9,3
8,9
9,0
8,2
9,2
10,0
8,8
8,2
8,0
9,3
9,5
9,3
9,7
9,3
8,3
8,6
8,6
8,6
9,7
8,8
8,2
8,2
7,9
8,9
7,9
10,0

Tabela 2 – Acompanhamento das Orientações e Avaliações

Ao fazer um comparativo entre a média global das turmas que usaram o software Plano de
Negócios 2.0 com as turmas que usaram planilhas eletrônicas e editores de texto na
elaboração do PN, percebeu-se uma diferença de nota. A média global do primeiro bloco foi
9,0, enquanto que a primeira foi 8,8.
Dentro do bloco dos grupos utilizadores do software, a maior média global foi 10,0 (dez),
contra 9,7 (nove, sete) do outro grupo.
Constatou-se, ainda, que dentro do bloco que utilizou o software, 58% dos grupos obtiveram
nota acima de 9,0 (nove), contra 33% apenas do bloco usuário de planilhas e editores de
textos.
Contudo, pode-se observar que o uso do software ajudou no desempenho dos alunos,
elevando a eficiência das turmas no tocante a nota. Com isso, é possível arriscar uma
associação da boa nota ao processo mediado por uma ferramenta norteadora que ofereceu aos
alunos uma estrutura previamente planejada, facilitando assim o processo de escrituração e
cálculos, deixando que os esforços cognitivos fossem destinados ao pensar estratégico da
elaboração do Plano de Negócios.
Além do mais, quando o foco está no plano financeiro (elemento chave do PN), é importante
salientar que o uso do software tornou o processo bem mais rápido, considerando que todos os
cálculos são automáticos e, em caso de erro, em seções anteriores, esses podem ser facilmente
modificados, dispensando re-conferências.
Dentro do universo dos grupos usuários de planilhas eletrônicas e editores de texto, percebeuse uma relação entre “Média Final do TCC” e “Encontros de Orientação realizados”. O grupo

com menor média (7,9) compareceu a menos encontros (9), enquanto que o de maior média
(9,7) compareceu a 12 (doze).
6 Considerações Finais
Após esses dois semestres de prática da disciplina de trabalho de conclusão de curso, voltada
à elaboração de Planos de Negócios, percebeu-se que um embasamento conceitual e estrutural
é fundamental para um resultado final positivo. Essa preparação deve ser lastreada por
material didático claro e detalhado, de forma que de posse dele, seja possível encontrar
respostas às dúvidas que surjam no decorrer da produção textual.
Além do material a atuação da professora, como fomentadora do processo, deve protagonizar
a atuação dos alunos, devendo apenas ser instrumento de moderação e orientação, oferecendo
estrutura, material e esclarecimento com foco na finalização do trabalho de forma criativa e
inovadora.
Percebeu-se, ainda, que uso do software pode contribuir, mesmo que modestamente, para
elevar a média global do Plano de Negócios dos grupos usuários. Ademais, foi notado nessas
mesmas turmas que o percetual de grupos com notas mais elevadas (acima de 9,0) foi mais
significativo (58%) do que o grupo utilizador de planilhas e editores de textos (33%).
Constatou-se, também, que uma maior frenquência de encontros de orientação também pode
afetar positivamente na média final do grupo.
Por fim, pode-se constar que instrumentais variados unidos a uma adoção de práticas
pedagógicas que estimulem o protagonismo dos alunos podem contribuir com uma maior
eficiência no processo de ensino-aprendizagem, materializando-se no aproveitamento dos
estudantes.
As TICs quando utilizdas como fomentadoras do processso de ‘aprender a aprender’, tornamse ferramentas de alto impacto, deixando de ser apenas uma ponte entre professor e aluno,
passando a ser elo forte entre educando e conhecimento.
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