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RESUMO

As instituições educacionais necessitam reconhecer que as informações e
sua difusão são recursos fundamentais para o uso e produção de
conhecimento, visando que o seu acesso seja fácil e imediato a todos que
deles necessitarem, a fim de dar o suporte necessário às atividades de
ensino, pesquisa e extensão, assegurando transparência e efetividade ao
trabalho docente e discente.As informações produzidas pelos discentes
em decorrência das atividades do mestrado profissional, formam um
conjunto documental que guarda a memória da trajetória do discente no
mestrado profissional, a apropriação da produção como meio de difusão
da instituição e como instrumento estratégico para tomada de decisões,
acompanhamento, controle e visibilidade das atividades e garantia dos
direitos e deveres institucionais e dos cidadãos, representa uma
possibilidade de avanço na promoção do acesso à instituição. Comunicar
aos discentes e a comunidade externa as experiências da produção
acadêmica, agrega no despertar dos estudantes interessados no
prosseguimento dos estudos, como assegura a lei de diretrizes e bases da
educação em seu Art.35º inciso I, bem como a Lei de criação dos os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em seu Art. 7ºque
trata dos objetivos dos Institutos Federais, em seu inciso IV – desenvolver
atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do
trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.
Corroboram com a importância da disseminação das informações
produzidas no âmbito do IFB, bem como proporcionar a comunidade
interna e externa uma aproximação da instituição por meio do blog
abordando temas de interesse social, expondo opiniões, contribuindo para
a criação de um vínculo entre a instituição e os usuários. Nesse sentido a
ferramenta informacional possui entre as suas características
funcionalidades que permitem a organização das informações, por meio
de rótulos de conteúdos e etiquetas que permitem a recuperação das
informações de maneira temática ou cronológica, que proporcionam uma
melhor usabilidade pelos usuários. Nesse sentido para contribuir na
recuperação das informações, no caso dos blog´s ativos dos discentes do
Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do IFB – campus
Brasília, nota-se a necessidade de criação de um blog (PAI) que unifique
os demais, com uma equipe que administre as atividades e a interação
entre os membros e a comunidade de usuários. Portanto, este resumo
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propõe promover o fortalecimento do uso do blog como meio de troca de
informações entre os pares e a apropriação do blog como ferramenta para
a difusão das informações produzidas no decorrer das atividades
desenvolvidas no mestrado em educação profissional e tecnológica do
Instituto Federal de Brasília – IFB.
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