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RESUMO 
A Internet é hoje uma fonte de pesquisa muito utilizada uma vez que disponibiliza 

conhecimentos e proporciona o contato entre usuários. Entretanto nem todo o 

material disponibilizado na rede é confiável.  Enquanto aluno, a utilização de fontes 

pouco confiáveis pode prejudicar o desempenho deste no curso. Após graduado as 

consequências podem ser sociais, econômicas e ambientais, pois uma atuação 

profissional equivocada provocada por uma informação de má qualidade obtida na 

rede, fora prejudicar a carreira do profissional, pode levar a prejuízos como perda de 

matérias primas, de energia, de horas de trabalho, bem como causar transtornos 

com respeito à forma de descarte do material desperdiçado. Desta forma torna-se 

importante a realização de uma pesquisa a respeito da origem das informações 

coletadas pelos alunos na Internet. 

1 INTRODUÇÃO 
Embora seja de difícil medir o conhecimento uma vez que este é intangível, invisível, 

singular e particular, seu papel em qualquer tomada de decisão é relevante, 

tornando-o um objeto procurado e valorizado na sociedade (SILVA; VALLS,2012). 

Atualmente, a Internet é a maior fonte de conhecimentos, entretanto a utilidade 

desta está vinculada a como o conhecimento lá disponibilizado é produzido e 

consumido (FIGUEIRA FILHO, 2011). 

O papel que a Internet e a Web exercem na sociedade, inclusive facilitando a 

interação com pessoas, deve-se também ao aumento de conteúdos na rede bem 

como de sua complexidade (SILVA; VALLS, 2012). Tal evolução está relacionada a 

fatores como interatividade, tecnologia de hipertexto, multimídia, digitalização, 

computação e informação distribuídas, compartilhamento, cooperação e sistemas 

abertos (TOMAÉL et al., 2001).  

Na Internet encontram-se artigos acadêmicos, dissertações, teses, jornais, revistas, 

livros etc. facilitando a busca por novos conhecimentos e possibilitando acesso a 

textos de referência já esgotados no formato impresso (CYMROT; GRINKRAUT, 

2007). Porém deve-se ressaltar que os conteúdos não estão disponibilizados 

somente em sites, mas também em fóruns, nas redes sociais, nas wikis e em blogs.  

Enquanto nos Fóruns, frequentemente as discussões são muitas extensas para 

serem bem compreendidas por novatos, em redes sociais, a confiança é 

estabelecida pelo contexto social (FIGUEIRA FILHO; 2011). 



O fato de a Internet ser uma rede livre e de possibilitar fácil acesso a grande 

quantidade de informações lá disponibilizadas, sendo que muitas vezes tais 

informações não foram submetidas à avaliações prévias antes de sua publicação, 

faz com que informações irrelevantes, impertinentes, imprecisas e desatualizadas 

possam estar disponibilizadas (SALES, ALMEIDA, 2007). Faz–se então necessário 

que sejam estabelecidos critérios de avaliação das fontes consultadas pelos alunos 

na Internet que incluam a credibilidade, a abrangência do conteúdo, a imparcialidade 

das informações, a atualização e a navegabilidade.  

A construção de um instrumento que auxilie na avaliação da qualidade das 

informações obtidas pelos alunos em sua busca proativa por conhecimentos na 

Internet deve levar a um diagnóstico sobre como e onde tal busca é realizada de 

modo a balizar ações da coordenação e de professores do curso que orientem os 

alunos de uma forma mais específica sobre os cuidados que estes devem ter na 

hora de realizar uma pesquisa na rede.  

2. OBJETIVO  
Esta pesquisa deve propor um instrumento de avaliação da qualidade das 

informações obtidas pelos alunos de um curso de Engenharia de Produção, em sua 

busca proativa por conhecimentos na Internet. Para tanto, deve-se pesquisar quais 

são os meios de obtenção de informações destes alunos na rede (uso de sites, 

redes sociais, participação em fóruns de discussão, wikis, blogs etc.), bem como se 

investigar e analisar os indicadores de qualidade utilizados para avaliação destas 

fontes de consulta. 

3 METODOLOGIA  
Está sendo realizada uma revisão da literatura sobre o uso da Internet e meios de 

avaliar a qualidade das informações lá obtidas. Com base nesta revisão, está sendo 

construído um instrumento de pesquisa anônimo, em forma de questionário, que 

será aplicado aos alunos de um curso de Engenharia de Produção, sendo seguidos 

os princípios éticos necessários.  

Após a realização da coleta de dados da pesquisa, estes serão digitados, 

consolidados e será testada a validade da amostra. Testes estatísticos paramétricos 

e não paramétricos serão realizados para análise dos dados coletados. 

Com base nos resultados obtidos será elaborado um instrumento de avaliação da 

qualidade das informações obtidas na Internet a ser disponibilizado para os alunos. 



Para a realização das análises estatísticas será utilizado o programa estatístico 

Minitab®.  

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 
Como o projeto está andamento, até o momento está sendo realizada a revisão da 

literatura e construída uma primeira versão do questionário a ser aplicado. Espera-

se em breve a obtenção de resultados relevantes. 
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