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Resumo 

Este relatório tem como objetivos explicitar algumas das ferramentas colaborativas 

integradas em redes sociais e compreender a forma e frequência com que são utilizadas 

pelos estudantes do 1º ano da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

Efetuou-se um inquérito online ao qual responderam 230 alunos, dos quais 35 eram 

de Engenharia Mecânica, sendo estes últimos contextualizados face à totalidade da 

amostra. 

Das ferramentas colaborativas sugeridas pelo inquérito, determinou-se o Dropbox, 

Skype e Google Drive como as mais conhecidas e usadas. 

Na maioria dos parâmetros analisados no inquérito, os alunos de Engenharia 
Mecânica equipararam-se aos restantes alunos do 1º ano, à exceção da perceção da 
poupança de tempo com o uso das Ferramentas Colaborativas. Os alunos de Engenharia 
Mecânica reconhecem mais esta vantagem quando comparados à totalidade da amostra. 

Abstract 

This report aims to enumerate some of the collaborative tools integrated into social 

networks and to understand its usage methodology and frequency, by the 1st year students 

of the Faculty of Engineering of University of Oporto. 

An online survey was carried out and 230 students responded, of which 35 were of 

Mechanical Engineering, later contextualized to the entire sample. 

Dropbox, Skype and Google Drive were determined as the most popular collaborative 

tools as suggested in the survey. 

In most parameters analyzed in the survey, students of Mechanical Engineering 

equated themselves with other students in the 1st year with the exception of time savings 

perception with the use of collaborative tools. Students of Mechanical Engineering 

overemphasize this advantage, when compared to the total sample. 

Palavras-chave / Keywords: 

Ferramentas Colaborativas; Collaborative Tools; Redes sociais; Web 2.0; Groupware; 

Network; Internet; Software. 
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1. Introdução 

Neste relatório vão ser abordadas algumas ferramentas colaborativas integradas em 

redes sociais e a sua utilização por parte dos alunos do 1º Ano da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto. Em primeiro lugar, introduzir-se-ão os conceitos de rede social, 

ferramenta colaborativa e Web 2.0. As ferramentas colaborativas mais utilizadas pelos 

alunos serão explicadas com maior rigor, incluindo os mecanismos usados na integração ou 

articulação com as redes sociais. Serão apresentadas algumas vantagens e características 

mais significativas no uso de ferramentas colaborativas que integram ou se articulam de 

algum modo com as redes sociais. 

Na análise dos resultados do inquérito, espera-se um maior esclarecimento sobre o 

conhecimento, expetativas de utilização e valor que estas ferramentas trazem para os 

alunos do 1º ano. Os resultados obtidos serão dispostos sob a forma de gráficos e 

analisados na interpretação dos resultados. Será ainda feito um paralelismo entre as 

respostas dos alunos do 1º ano de Engenharia Mecânica e o total dos resultados. 

Para além da elaboração de um relatório, foi-nos proposta a realização de um póster 

sumário do trabalho realizado e apresentação oral. 
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2. Redes sociais 

As redes sociais são plataformas online que permitem a partilha entre utilizadores de 

imagens, vídeos, experiências, pensamentos, entre outros. Contribuem para facilitar a 

socialização e possibilitar o contacto democrático entre pessoas, conhecidos ou anónimos. 

Eliminam barreiras geográficas e temporais, aumentando a rapidez e facilidade das 

comunicações. 

As redes sociais facilitam não só a comunicação entre amigos, mas também a 

divulgação rápida e eficiente de novos produtos, debate de ideias e resolução de problemas 

em tempo real. 

São uma ferramenta cada vez mais poderosa pelo público que consegue captar e 

consequentemente, pela capacidade de contactar uma grande quantidade de pessoas, 

sendo importante tanto para particulares como para empresas na angariação e no controlo 

de mercado. 

“Existem dois tipos de redes sociais: aquelas que possibilitam a inserção de qualquer 

tipo de conteúdos e aquelas que operam em nichos de mercado muito restritos.” 

(como expresso na Revista SIM, 2010) 

Exemplos de redes sociais: 

 Hi5 

 Facebook 

 Myspace 

 Twitter 

 Google+ 

 Tagged 

 Linkedin 

 Badoo 

Fig. 1 - Logotipos de redes sociais. 
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2.1. As redes sociais e a Web 2.0 

As redes sociais atrás referidas tiveram como alavanca a Web 2.0 e foram igualmente 

responsáveis por um arranque consumado das novas tecnologias web. 

O termo de Web 2.0 é considerado gíria e está associado a Tim O'Reilly, a propósito da 

conferência “O´Reilly Media” em 2004. Enquanto que a Web 1.0 se restringia ao acesso de 

informação e conteúdo relativamente estático e simples, o desenvolvimento da Web 2.0 

teve como objetivo ampliar as possibilidades de interação, tornando a própria Web uma 

plataforma. 

Surgiu do consenso na utilização de novas tecnologias pelo lado do cliente, como o 

Asyncronous Javascript e XML (vulgarmente conhecidos por Ajax). Do lado do servidor, 

continuou a utilização de linguagens como PHP, Ruby, Perl e Python. 

Com a adoção generalizada destas tecnologias tanto por parte dos programadores 

web como pelos navegadores, a Web tornou-se mais capaz como plataforma dando origem 

a aplicações mais ricas, bem conhecidas e mundialmente usadas como o Gmail, Facebook, 

Youtube, Twitter, entre outras. 

 

Fig. 2 - Cronologia das tecnologias que serviram de base à Web 2.0. 
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3. Ferramentas colaborativas 

As ferramentas colaborativas facilitam a interação e comunicação social online. Estas 

ferramentas permitem a comunicação entre vários membros de um grupo, seja de uma 

empresa, amigos ou familiares. 

Com esta tecnologia torna-se possível a grupos com objetivos comuns, desenvolverem 

projetos em simultâneo e em locais diferentes, contribuindo para uma maior produtividade 

coletiva e para o desenvolvimento de competências colaborativas. 

Com a implementação das ferramentas colaborativas, a partilha de informação e a 

tomada de decisões são dinamizadas bem como o desenvolvimento dos projetos, visto que 

se anulam as barreiras físicas e temporais entre os intervenientes. 

Estes novos recursos, influenciados diretamente pelas evoluções das TIC, oferecem 

aos utilizadores uma nova forma de colaboração e comunicação. É possível a qualquer 

utilizador dar a sua contribuição para um projeto a ser desenvolvido em tempo real, 

partilhar as suas ideias, experiências e opiniões com qual/quaisquer outro/s que esteja/m 

do outro lado da rede. 

Existem inúmeras vantagens com a utilização das ferramentas colaborativas, de entre 

as quais se destacam o melhor aproveitamento do tempo, a redução das necessidades de 

deslocação e existência de mais e melhores ideias. Estas ferramentas assentam no 

pressuposto de que “duas cabeças pensam melhor do que uma”. Possibilitando o trabalho 

em simultâneo, surgem mais ideias e sobretudo, há menos espaço para erros. 

Face aos novos desafios do mercado, torna-se fundamental a implementação de 

ferramentas colaborativas, permitindo ultrapassar estes desafios, na medida em que o 

processamento, arquivo e partilha de informação ficam extremamente facilitados. 

Existem vários tipos de ferramentas colaborativas online, dos quais se destacam: 

Ferramentas de comunicação: 

a) De áudio e chamadas digitais: 

 Skype, Windows Live e Google Talk. 

b) Para Conferências Online: 

 WebEx, GoToMeeting, Elluminate, Adobe Pro Meeting, Breeze e 

Netmeeting. 
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c) De envio de Mensagens Instantâneas: 

 Skype, Windows Live, Google Talk, Yahoo, Messenger e ICQ. 

Ferramentas de escrita: 

 Google Docs, Wikispace, Twiki, Media Wiki, PB Wiki, PB Works e Blogger. 

Ferramentas de grupos:  

 Google Groups, Yahoo Groups e Windows Live. 

Ferramentas de publicação de áudio e vídeo:  

 Google Video, Youtube, Vimeo e Animoto. 

3.1. Dropbox 

O Dropbox é uma das ferramentas colaborativas mais conhecidas e usadas hoje em 

dia por mais de 50 milhões de pessoas. Foi criado com o intuito de facilitar a partilha de 

ficheiros (documentos, imagens e vídeos, etc.) entre diferentes pessoas.  

Pode aceder-se ao Dropbox através de qualquer dispositivo desde que tenha o 

software instalado e uma ligação à Internet. Os ficheiros são armazenados nos servidores do 

Dropbox que, além de guardar uma nova cópia do ficheiro sempre que fazemos alguma 

alteração, também arquiva versões anteriores, resolvendo eventuais situações de perda de 

dados no computador local. Os ficheiros podem ser acedidos mesmo sem uma ligação ativa, 

caso o utilizador tenha a opção de armazenamento offline ativada. 

De todos os clientes, 96% têm uma conta grátis que, segundo os fundadores, são os 

que impulsionam o Dropbox. A abertura gratuita ao público serve de marketing: aqueles 

que usam o serviço gratuitamente divulgam aos seus conhecidos as funções-chave do 

serviço, promovendo adesões pagas. 

A questão da segurança é muito importante para os fundadores. No momento em que 

os ficheiros estão na rede, podem ser intercetados por pessoas mal-intencionadas. A 

empresa trabalha com todos os seus dados encriptados, podendo a sua segurança ser 

equiparada à das contas bancárias. 

Articula-se com o Facebook e permite a partilha da informação por um grupo 

previamente criado, sendo efetuada através da utilização do correio instantâneo e da 

mostra de notificações. 
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3.2. Skype 

O Skype é uma das ferramentas de comunicação VoIP (voz sobre IP) e de mensagens 

instantâneas mais utilizadas hoje em dia. Está disponível em mais de 27 idiomas e diferentes 

dispositivos (smartphones, computadores portáteis, desktops, algumas televisões e PS Vita). 

Foi criado com o objetivo de facilitar a comunicação a qualquer distância, permitindo 

realizar áudio e videochamadas, seja entre amigos, familiares ou em conferências de 

trabalho. Permite ainda enviar mensagens instantâneas e partilhar ficheiros. 

A utilização do Skype necessita de acesso à Internet e de uma conta de utilizador com 

funcionalidades grátis ou Premium (serviços pagos que permitem aceder a funcionalidades 

extras). 

O utilizador com conta grátis apenas pode fazer chamadas, enviar mensagens 

instantâneas ou ficheiros audiovisuais e videochamadas entre duas pessoas (com o uso de 

uma webcam), para utilizadores do Skype. 

A conta Premium do Skype permite ao utilizador fazer chamadas para telefones fixos e 

móveis com tarifas reduzidas, permitindo inclusive videochamadas em grupo. Esta opção 

apenas pode ser realizada por contas Premium, mas as contas grátis podem beneficiar deste 

serviço, se forem convidadas por um utilizador que o possui assim efetuarem uma 

conferência em grupo com objetivos de trabalho ou de lazer. 

A partir do Skype, é possível importar os nossos contactos do Facebook com apenas 

um clique e ficar desta forma com uma lista de contactos partilhada entre os dois serviços. 

Por sua vez, é possível a partir do Facebook a realização de videochamadas com os 

contactos da lista de amigos, sem haver necessidade de se conectar a uma conta do Skype. 

O software instalado no computador também incorpora o feed de notícias do Facebook, 

permitindo ver o mural e atualizar o estado do utilizador. Além disso, é possível ligar 

diretamente para o telefone fixo ou telemóvel a partir dos contactos da conta do Facebook 

que são obtidos pela articulação existente. 

Trata-se, portanto, de um exemplo simples de uma união entre uma ferramenta 

colaborativa e uma rede social. 

 

Fig. 3 - Parceria entre o Skype e o Facebook. 
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3.3. Google Drive 

O Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de ficheiros, 

permitindo o seu acesso e edição através de diferentes tipos de dispositivos. É um serviço 

substituto e complementar ao conjunto de aplicações web de produtividade antigamente 

designados por Google Docs. 

Com a transformação do Google Docs para Google Drive, os utilizadores passaram a 

ter mais espaço de armazenamento (de 1GB para 5GB gratuitamente) com novas opções 

pagas para extensão com limite máximo de 16TB. De acordo com a política de 

armazenamento em vigor, os ficheiros criados no formato Google Docs não são 

contabilizados. 

A integração do Google Drive com a loja de aplicações do Google Chrome permite a 

instalação de várias aplicações de terceiros baseadas na web, conferindo-lhes a 

possibilidade de interagirem pela edição e/ou criação de ficheiros neste serviço de 

armazenamento online. 

No momento de escrita deste relatório, o Google Drive oferece de raiz, editores de 

texto, imagens/desenhos, folhas de cálculo, criação de apresentações e criação de 

formulários. Estas aplicações podem considerar-se como ferramentas colaborativas com a 

possibilidade de serem editadas por vários utilizadores em simultâneo. Cada ficheiro ou 

pasta tem 3 modos de opção de partilha: 

a) Privado (apenas o criador do ficheiro tem acesso e pode editar o ficheiro/pasta e 

permissões de partilha) 

b) Privado (com partilha limitada a lista delineada pelo autor do ficheiro/pasta). A 

partilha requer autenticação e pode ser limitada a visualização ou incluir edição de 

terceiros. 

c) Acesso a qualquer pessoa com link (não necessita estar autenticado) 

d) Público (qualquer pessoa pode procurar o ficheiro/pasta e visualizar o conteúdo) 

Como foi atrás referido, é possível alargar a base de aplicações, auferindo novas 

capacidades de suporte de edição de ficheiros. De origem, o Google Drive permite a edição 

e/ou visualização de 15 formatos de ficheiros diferentes: 

 Microsoft Word (.DOC e .DOCX)  

 Microsoft Excel (.XLS e .XLSX) 

 Microsoft PowerPoint (.PPT e .PPTX) 

 Adobe Portable Document Format (.PDF) 

 Apple Pages (.PAGES) 
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 Adobe Illustrator (.AI) 

 Adobe Photoshop (.PSD) 

 Tagged Image File Format (.TIFF) 

 Autodesk AutoCAD (.DXF) 

 Scalable Vector Graphics (.SVG) 

 PostScript (.EPS, .PS) 

 Fonts (.TTF, .OTF) 

 XML Paper Specification (.XPS) 

 Archive file types (.ZIP e .RAR) 

Certas funcionalidades do Google Drive articulam-se com a rede social Google+, como 

é o caso da partilha opcional, de forma automática, de imagens a partir desta rede. 

A partilha de ficheiros, recorrendo à lista de círculos de amigos, é um dos pontos 

fortes na automatização da partilha para certo tipo de grupos predefinidos na conta da rede 

social do Google+. 

É de esperar com as próximas iterações do software, uma maior integração com o 

resto dos serviços da Google e especialmente com a rede social Google+. 

 

Fig.4 - Partilha de ficheiros pelo Gmail ou Google+ com recurso ao Google Drive. 

  



Ferramentas colaborativas integradas em redes sociais 

9 

4. Apresentação do questionário 

Na elaboração de um inquérito deliberou-se que se escolheria apenas o público 

estudantil do 1º ano da Faculdade de Engenharia do Porto. Os cursos alvo foram: 

 Engenharia de Minas e Geo-Ambiente (LCEEMG) 

 Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (MIEA) 

 Mestrado Integrado em Engenharia Civil (MIEC) 

 Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (MIEEC) 

 Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação (MIEIC) 

 Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão (MIEIG)  

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica (MIEM)  

 Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais (MIEMM)  

 Mestrado Integrado em Engenharia Química (MIEQ) 

Sendo o tema do inquérito “O uso de ferramentas colaborativas online” por sua vez 

subdividido em “Ferramentas colaborativas integradas em redes sociais” e “Ferramentas 

colaborativas em tempo real para estudo ou trabalho”, discutiram-se entre os grupos de 

trabalho as questões mais apropriadas. 

No total, redigiram-se 18 perguntas 15 das quais diretamente relacionadas com os 

temas em estudo. Em anexo, sob a forma de tabela, encontram-se detalhadas as perguntas 

do inquérito com as respetivas opções de resposta e tema da pergunta. 

Pretendeu-se obter dados que permitissem avaliar o conhecimento dos alunos acerca 

da existência e potencialidades das ferramentas colaborativas. 
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5. Discussão de Resultados 

No âmbito da unidade curricular Projeto FEUP, foi sugerido aos grupos participantes 

que realizassem em conjunto um inquérito. Este inquérito foi direcionado e respondido 

pelos estudantes do 1º ano da FEUP. O inquérito no qual o nosso grupo está inserido é o 

que se foca nas ferramentas colaborativas integradas nas redes sociais. Nesta análise dos 

resultados, vamos abordar todo o universo que respondeu ao inquérito e fazer um 

paralelismo com as respostas aos inquéritos dos alunos de Engenharia Mecânica. Dos alunos 

do primeiro ano da FEUP, responderam ao repto lançado no inquérito 230 alunos, dos quais 

35 de Engenharia Mecânica. As 230 respostas foram efetuadas por estudantes com idades 

entre 16 e 31 anos, dos quais 77 são do sexo feminino e os restantes 153 são do sexo 

masculino. No caso particular dos alunos de Engenharia Mecânica, dos 35, 8 são do sexo 

feminino e 27 do sexo masculino, com idades compreendidas entre 17 e 22 anos. 

Recorremos à representação gráfica para analisar as respostas mais pertinentes ao 

tema. De uma forma geral, as ferramentas colaborativas mais mencionadas pelos alunos do 

primeiro ano foram de encontro às referidas pelos alunos de Engenharia Mecânica. 
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Alunos do 1º ano de Engenharia Mecânica 

Dropbox Google Drive (Docs) Skype Prezi Wikis TeamViewer 

5.1. Apresentação dos dados em gráficos e interpretação 
dos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 - Ferramentas colaborativas mais conhecidas pelos estudantes do 1º ano de Engenharia Mecânica. 

As ferramentas colaborativas Dropbox, Skype e Google Drive são as mais conhecidas 

pelos estudantes de 1º ano da FEUP, assim como pelos estudantes do 1º ano de Engenharia 

Mecânica. Pela uniformidade das respostas apresentadas e pela concentração dos dados, 

podemos concluir que a maioria dos estudantes tem um conhecimento e uso limitados 

dentro da oferta de ferramentas colaborativas existente. 
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Fig. 6 e 7 - Com que frequência utiliza as ferramentas colaborativas? 

Dos resultados apresentados, “Ocasionalmente” é a resposta mais frequente tanto 

pelos estudantes de 1º ano da FEUP, como pelos estudantes de 1º ano de Engenharia 

Mecânica. Sendo a percentagem de alunos a responder “Nunca” muito pequena, podemos 

concluir que a utilização de ferramentas colaborativas é comum entre os alunos do 1º ano. 
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Fig. 8 e 9 - Para que atividade usa as ferramentas colaborativas? 

Para a esmagadora maioria dos estudantes que fizeram o inquérito, as ferramentas 

colaborativas são usadas para fins múltiplos de lazer, social, trabalho e estudo. 

Esta questão pôs em evidência o uso das ferramentas colaborativas para fins diversos 

como dado adquirido pelos estudantes. É de assinalar a flexibilidade como característica 

vantajosa das ferramentas colaborativas. 
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Fig. 10 e 11 - Considera que poupa tempo com o uso das ferramentas colaborativas? 

Na generalidade, os alunos que responderam ao inquérito, consideram que poupam 

algum tempo com o uso das ferramentas colaborativas. Esta é a questão do inquérito em 

que se encontra maior disparidade entre as respostas dadas pelos alunos de Mecânica e a 

totalidade dos alunos do 1º ano. As ferramentas colaborativas são tidas pelos alunos de 

Mecânica como uma contribuição positiva para aumento de produtividade, ao passo que a 

totalidade dos alunos se revelou mais cética quanto a esta potencial poupança de tempo. 
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Fig. 12 e 13 - Acha que no curso no qual se matriculou exige e/ou exigirá a utilização mais acentuada das 

ferramentas colaborativas? 

Uma esmagadora maioria dos alunos do primeiro ano (80%) considera que o seu curso 

exigirá a utilização acentuada das ferramentas colaborativas. As respostas dos alunos de 

Mecânica estão dentro da mesma ordem de grandeza. A longo prazo, os estudantes 

reconheceram as ferramentas colaborativas como inevitáveis novos métodos de trabalho 

em equipa. 
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Fig. 14 e 15 - Quão importante considera a parceria entre ferramentas colaborativas e redes sociais? 

De um universo de 230 alunos 113, ou seja, menos de metade considera a parceria 

entre ferramentas colaborativas e redes sociais como importantes ou muito importantes. 

Dos 35 estudantes de Engenharia Mecânica, apenas 14 veem esta parceria como muito 

importante ou importante. Há pois, no geral, uma ligeira subvalorização destas parcerias, o 

que pode ser consequência de alguma prematuridade da questão, face ao desenvolvimento 

e implementação, ainda em fase inicial, deste tipo de funcionalidades. 

  



Ferramentas colaborativas integradas em redes sociais 

17 

84 

119 

23 

4 

Alunos do 1º ano 

Muito útil Útil Pouco útil Inútil 

13 

19 

3 

0 

Alunos do 1º ano de Engenharia Mecânica 

Muito útil Útil Pouco útil Inútil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16 e 17 - Existem ferramentas colaborativas que permitem a edição de um documento por várias pessoas 

em simultâneo. Como considera esta funcionalidade, comparando com ferramentas colaborativas que apenas 

permitam que uma pessoa altere o documento de cada vez? 

A flexibilidade e aumento de produtividade inerentes a um sistema de edição em 

simultâneo foram corretamente reconhecidos pelos estudantes. Os dados são claros: a 

grande maioria considera esta funcionalidade útil ou muito útil. Um grupo preponderante 

de alunos reconhece a evidência da utilidade desta funcionalidade. 
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5.2. Outras interpretações de questões 

Fora do contexto das questões selecionadas pelo grupo para efeitos de análise 

detalhada com gráficos, podem tirar-se também ilações relevantes sobre o uso das 

ferramentas colaborativas. 

O computador foi a plataforma mais usada para aceder às ferramentas colaborativas. 

Pelo inquérito, é possível perceber que, apesar das recentes apostas em suporte de 

plataformas móveis como smartphones e tablets, os alunos ainda não aderiram em número 

assinalável ao uso de ferramentas colaborativas nestas plataformas. 

O problema mais assinalado pelos estudantes foi a desformatação dos conteúdos 

aquando da utilização de ferramentas colaborativas e exportação de ficheiros. É um dos 

pontos com maior margem para progresso, necessariamente pela adoção global de 

formatos de ficheiros abertos (não proprietários). 
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6. Conclusão 

Com a elaboração do inquérito e subsequente relatório, retiraram-se algumas 

conclusões do conhecimento, uso e vantagens das ferramentas colaborativas por parte dos 

alunos do 1º ano da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É de salientar a 

facilidade e conveniência vivida pelos grupos na elaboração do inquérito, usando uma 

plataforma online - o Google Drive Forms. As questões para o inquérito foram redigidas 

cuidadosamente e em conjunto pelos diferentes grupos. Esta interação entre diferentes 

grupos foi igualmente efetuada com recurso às ferramentas colaborativas. A divulgação do 

inquérito online permitiu, em teoria, um maior volume de respostas e consequentemente 

de dados, comparativamente com métodos tradicionais, como por exemplo, um inquérito 

por escrito distribuído individualmente. No entanto, apenas 230 alunos responderam ao 

inquérito de um universo potencial aproximado de 1071 alunos inscritos na Unidade 

Curricular Projeto FEUP. O recurso a folhas de cálculo para armazenamento digital dos 

dados, permitiu gerar e manipular grelhas rapidamente. 

Da análise de resultados, convém introduzir que o primeiro procedimento foi tentar 

rever conceitos sobre ferramentas colaborativas e redes sociais. Partimos para essa análise 

com uma ideia positiva acerca dos inúmeros proveitos que advêm do uso destas 

ferramentas. 

Sendo possíveis outras conclusões dos dados, dada a sua natureza subjetiva nalgumas 

questões, tentámos restringir a discussão de resultados dentro do possível ao tema 

atribuído, estabelecendo comparações entre dados dos alunos do 1º ano em geral com os 

do 1º ano de Engenharia Mecânica. 

O conhecimento de diferentes tipos de ferramentas colaborativas por parte dos 

alunos é algo ainda limitado, estando a popularidade monopolizada pelo Dropbox, Skype e 

Google Drive. Era expectável a concentração das respostas em duas ou três ferramentas 

colaborativas como reflexo do mercado atual: muita variedade, mas um conhecimento e 

uso limitados a um conjunto pequeno de ferramentas mais populares. 

Os alunos de Engenharia Mecânica distinguem-se do total da amostra, apenas numa 

das repostas ao questionário, ao valorizarem mais o aumento da produtividade e poupança 

de tempo com o uso das ferramentas colaborativas. 

Os alunos, de uma forma genérica, demonstraram grande apreço pela edição de 

documentos em tempo real, previsível face à grande rutura positiva nos métodos de 

trabalho em grupo, com a adoção de ferramentas colaborativas modernas. 

Na questão relativamente à parceria entre as ferramentas colaborativas e redes 

sociais, pode concluir-se que os alunos ainda não conseguem encontrar grandes exemplos 

nem vantagens desta associação. Presumimos que a adoção de ferramentas colaborativas 
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integradas ou articuladas com redes sociais se vai generalizar com o tempo, pelo que os 

dados obtidos transmitem algum desconhecimento e menosprezo que são iniciais e 

transitórios. 

Sob o prisma da autocrítica, encontrámos dificuldades na atribuição e gestão de 

tarefas. Desde o início tivemos problemas na constituição de um núcleo definitivo, pelo que 

nos foi posteriormente atribuído um grupo de trabalho com algum atraso relativamente aos 

outros participantes do tema. Este percalço temporal impediu-nos uma participação mais 

ativa na elaboração das questões, quando comparada com os outros grupos. Apesar de 

algumas dificuldades sentidas pelos que participaram na elaboração do relatório, o trabalho 

em equipa permitiu minorá-las, anulando os problemas encontrados. 
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8. Anexos 

Quadro 1 - Perguntas e opções de resposta do inquérito efetuado aos alunos do 1º ano da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. 

Pergunta Opções de Resposta Tema  

Idade ● Idade 
Informação 

genérica 

Curso 

● Mecânica (MIEM) 
● Eletrotécnia (MIEEC) 
● Gestão (MIEIG) 
● Informática (MIEIC) 
● Civil (MIEC) 
● Eletrotécnia (MIEEC) 
● Metalurgia e Materiais (MIEMM) 

Química (MIEQ) 
● Ambiente (MIEA) 
● Minas e Geo-Ambiente (LCEEMG)  

Informação 
genérica 

Sexo 
● Masculino 
● Feminino 

Informação 
genérica 

Indique até três 
ferramentas colaborativas 

que conheça ou use 

● Dropbox 
● Facebook 
● Youtube 
● Wikis 
● Skype 
● Google Drive 
● Teamspeak 
● Teamviewer 
● Prezi 
● Sharepoint 
● Não uso ou conheço ferramentas 

colaborativas 

Uso de 
ferramentas 
colaborativas 

Com que frequência usa 
ferramentas colaborativas? 

● Nunca 
● Ocasionalmente 
● Frequentemente 
● Todos os Dias 

Uso de 
ferramentas 
colaborativas 

Para que atividades utiliza ● Lazer Uso de 
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normalmente as 
ferramentas colaborativas? 

● Social 
● Trabalho 
● Estudo 
● + Resposta Aberta 

ferramentas 
colaborativas 

Quanto tempo considera 
que poupa pelo uso de 

ferramentas colaborativas? 

● Nenhum  
● Pouco 
● Algum 
● Muito 

Uso de 
ferramentas 
colaborativas 

Se tivesse de colaborar 
com alguém no mesmo 
local, usaria na mesma 

ferramenta colaborativa? 

● Sim 
● Não 

Uso de 
ferramentas 
colaborativas 

Acha que o curso no qual 
se matriculou exige e/ou 
exigirá a utilização mais 

acentuada de ferramentas 
colaborativas?  

● Sim 
● Não 

Uso de 
ferramentas 
colaborativas 

Em que plataformas 
costuma utilizar as 

ferramentas colaborativas? 

● Computador 
● Telemóvel/Smartphone 
● Tablet 

Plataformas, 
privacidade e 

problemas nas 
ferramentas 
colaborativas 

Como lida com as 
definições de privacidade 

das ferramentas 
colaborativas que usa? 

● Não uso ferramentas colaborativas 
porque não me garantem a 
privacidade que desejo 

● Não confio, logo sou muito restritivo 
● Estou atento(a) 
● Sou relaxado(a), não controlo 
● É possível controlar a privacidade? 

Plataformas, 
privacidade e 

problemas nas 
ferramentas 
colaborativas 

Com que frequência 
encontra os seguintes 

problemas na utilização de 
ferramentas colaborativas? 

[Lentidão] 

● Nunca 
● Ocasionalmente 
● Frequentemente 
● Todos os Dias 

Plataformas, 
privacidade e 

problemas nas 
ferramentas 
colaborativas 

Com que frequência 
encontra os seguintes 

problemas na utilização de 
ferramentas colaborativas? 

[Perda de dados 
introduzidos] 

● Nunca 
● Ocasionalmente 
● Frequentemente 
● Todos os Dias 

Plataformas, 
privacidade e 

problemas nas 
ferramentas 
colaborativas 
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Com que frequência 
encontra os seguintes 

problemas na utilização de 
ferramentas colaborativas? 

[Dados corrompidos] 

● Nunca 
● Ocasionalmente 
● Frequentemente 
● Todos os Dias 

Plataformas, 
privacidade e 

problemas nas 
ferramentas 
colaborativas 

Com que frequência 
encontra os seguintes 

problemas na utilização de 
ferramentas colaborativas? 

[Desformatação dos 
conteúdos] 

● Nunca 
● Ocasionalmente 
● Frequentemente 
● Todos os Dias 

Plataformas, 
privacidade e 

problemas nas 
ferramentas 
colaborativas 

Com que frequência 
encontra os seguintes 

problemas na utilização de 
ferramentas colaborativas 

[Exportação para o 
formato pretendido 

inexistente] 

● Nunca 
● Ocasionalmente 
● Frequentemente 
● Todos os Dias 

Plataformas, 
privacidade e 

problemas nas 
ferramentas 
colaborativas 

Quão importante 
considera que uma 

ferramenta colaborativa 
tire partido das redes 

sociais (ex.: Definir a lista 
de colaboradores, com 

base na lista de "amigos" 
da rede social)? 

● Nada Importante 
● Pouco Importante 
● Importante 
● Muito Importante 

Ferramentas 
colaborativas 

e as redes 
sociais 

Existem ferramentas 
colaborativas que 

permitem a edição de um 
documento por várias 

pessoas em simultâneo. 
Como considera esta 

funcionalidade, 
comparando com 

ferramentas colaborativas 
que apenas permitam que 

uma pessoa altere o 
documento de cada vez?  

● Inútil  
● Pouco Útil 
● Útil 
● Muito Útil 

Ferramentas 
colaborativas e 

a edição de 
documentos 

em simultâneo 

 


