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1) Objetivo:

Construir uma página oficial na Internet que funcionará como índice para as
disciplinas F530, F590, F809, F895 com acesso direto à disciplina F809, onde
ambas poderão ser acessadas através da página oficial do IFGW.
Endereço: http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F_530_590_809_895.htm

Conteúdo proposto para a Página:

- Criação de um ambiente agradável para navegação.
- Descrição das disciplinas: Será colocada uma descrição sucinta (a ementa) e

uma versão estendida.
- Histórico das disciplinas: relação de temas aprovados de semestres anteriores

(pelo menos de 01 semestre anterior ao lançamento da página), cuja relação
de projetos deve estar com o nome do aluno e seu respectivo orientador.

- Exposição das notícias mais recentes de interesse aos usuários da página.
- Referências: Listagem de publicações de ensino no Brasil (RBEF, CCEF, Anais

dos SNEF- Tem na BIF, na BFE) e no exterior (Am. Jour of Phys, The Physics
Teacher, etc.) com alguns exemplos de artigos.

Formato:

- Técnica de edição que será utilizada: Programa editor de hipertexto: Mozilla –
Composer no Formato html ou htm.

Proposta de Lay-out para a página:



2) Importância didática do trabalho:

Aprender e otimizar a capacidade de edição em hipertexto, pesquisar fontes na
Internet que contêm bibliografia, conhecer referências bibliográficas, perceber
diferenças entre estilos de trabalhos de outros alunos, entendendo a profundidade
abordada.

3)Originalidade.

Ativar uma página realmente funcional e atualizada para usuários internos e
externos ao instituto IFGW, que eventualmente optem pela página da disciplina ao
invés de navegarem pelo ambiente do TelEduc  (por comodidade ou mesmo por
não terem acesso, como no caso de visitantes).

4) Referências.

- página antiga da disciplina – onde no início permanecerá ativa  - com uma nota
onde a nova referencia de página será citada.

- Relação de arquivos armazenados pela Secretaria de Graduação sobre a
disciplina em semestres anteriores como, por exemplo, o livro de relatórios
finais de semestres anteriores a existência da primeira página, ou mesmo do
ambiente TelEduc.

- páginas de outras instituições disponíveis na Internet:
- http://www.if.usp.br  - Página do Instituto de Física da USP - Campus São

Paulo - SP,
- Grupo de Re - elaboração do Ensino de Física – GREF
- página da Sociedade Brasileira de Física que contém edições completas da

Revista Brasileira de Ensino de Física.
- http://cdcc.sc.usp.br/ - Página do Centro de Divulgação Científica e Cultural do

Instituto de Física e Química da USP - Campus de São Carlos - SP
- http://www.fe.unicamp.br - Página da Faculdade de Educação da UNICAMP
- http://sagres.mct.pucrs.br/ - Página do Museu de Ciência e Técnica PUC-RS
- http://www.citesciences.fr/francais/indexFLASH.htm - Página do Centro de

Ciências “La Villette ”
- http://web.mit.edu/museum/index2.html - Museu do MIT-Boston –EUA


