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1. Compreender as possibilidades e limites do livro digital na educação;

2. Investigar hábitos e práticas de leitura em formato digital desenvolvidos por
professores e alunos do programa de pós-graduação em educação - FACED-
UFBA;

3. Identificar hábitos de leitura de livrosem versão eletrônica

4. Potencializar usos do livro digital na vida escolar cotidiana;

5. Produzir e publicar, em parceria com o orientar, um artigo sobre o tema da
pesquisa.

6. Apresentar o trabalho em evento acadêmico.

Objetivos específicos do bolsista
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Ao concluir a pesquisa é esperado que a aluna apresente os seguintes
resultados:

1. Demonstre, em apresentações no grupo de estudos e em eventos
acadêmicos, compreensão e domínio teórico sobre o tema estudado;

2. Desenvolva o hábito de leitura de livros em formato eletrônico;

3. Escreva um artigo sobre os usos, possibilidades e limites do livro eletrônico
por parte dos professores e alunos do programa de pós-graduação em
educação ? FACED-UFBA;

4. Alimente o banco de dados público do Grupo de estudos Educação,
Comunicação e Tecnologias com bibliografias e resultados da pesquisa.

5. Tendo em vista que o PIBIC está orientado para o aprimoramento da
formação teórico-metodológica e técnica do estudante de graduação,
considera-se um resultado fundamental o crescimento intelectual do bolsista e
sua qualificação para a pós-graduação.

Resultados específicos do bolsista

Agosto de 2008 a Janeiro de 2009

1. Levantamento bibliográfico e de sites específicos;

2. Leitura das referências bibliográficas coletadas;

3. Aplicação do questionário on-line aos professores e alunos da pós-
graduação em educação;

4. Análise dos dados;

5. Redação preliminar de um artigo;

Fevereiro de 2008

1. Redação do relatório parcial da pesquisa

Março/Maio de 2009

Cronograma específico de execução
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1. Concluir a redação do artigo
2. Apresentação em evento acadêmico
3. Publicação eletrônica do artigo

Junho/julho de 2009

1. Relatório final da pesquisa
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