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Um sistema de gerência de aprendizagem é uma ferramenta para gerenciar, acompanhar e avaliar a
aprendizagem do aluno em um Ambiente Virtual de Ensino (AVE). Um AVE pode ser usado em
treinamentos, educação contínua, certificações, atividades extras, entre outras aplicações. O objetivo principal
deste projeto é desenvolver um sistema de apoio aos AVE’s que seja de fácil e simples utilização e que tenha
as principais funcionalidades de um AVE, tais como: mural de recados, fórum, chat e download de arquivos.
Outro ponto forte do projeto é que o professor tenha acesso a funcionalidades gerenciais como por exemplo, se
seus alunos estão participando do ambiente. Pretende-se também que se torne um sistema Open Source, para
que qualquer pessoa possa utilizá-lo e também ajudar no seu desenvolvimento estendendo as funcionalidades.
Para o desenvolvimento deste sistema, inicialmente foi realizada uma avaliação de alguns AVE’s Open
Source(código livre) existentes para identificar as principais funcionalidades de um AVE. Dessa forma, foi
possível identificar as funcionalidades e recursos que o sistema proposto deverá possuir. Em paralelo foi feito
um estudo sobre as tecnologias possíveis de serem trabalhadas, que resultou na escolha de se usar a linguagem
PHP 5 e o banco de dados MySQL 4.1. Para a interface está sendo utilizado a tecnologia CSS (Cascading
Style Sheets), que possibilita mudar o design das páginas de forma simples, além facilitar o acesso ao seu
conteúdo de forma mais rápida. Atualmente, o trabalho está na fase de implementação, uma vez que a
avaliação dos AVE’s existentes já foi feita e os requisitos do projeto proposto já foram estabelecidos. Os
cadastros já foram implementados e já foi possível avaliar questões como acessibilidade e navegação. Os
demais módulos e funcionalidades estão em desenvolvimento, de acordo com o cronograma estabelecido para
o projeto.
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