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1. A Qualidade da motivação em estudantes de física do ensino médio 
2. A Survey of cultural aspects in human computer interaction research 
3. A Utilização do LMS Chamilo na disciplina Laboratório de Ensino de Matemática : a experiência de professores em formação inicial 
4. Adaptatividade geocultural em ambientes virtuais de aprendizagem 
5. Análise das técnicas de gamificação em ambientes virtuais de aprendizagem 
6. Análise ergonômica do repositório de objetos de aprendizagem da área de computação e informática ROAI 
7. Aplicação de um gráfico cusum binomial no monitoramento de um indicador de água potável 
8. Application of control charts for monitoring the machining process of the inside diameter of a steel cylinder 
9. Blogs como diários reflexivos de aprendizagem e portfólios digitais : uma aplicação em um curso de formação inicial de professores 
10. Da universidade à escola, da escola à universidade : utilizando o software GEOGEBRA para o ensino de funções 
11. Genealogia e resistência : a relação saber-poder em Michel Foucault e a história da verdade nas ciências 
12. Geometria e acessibilidade : uma experiência com Alunos do nono ano do ensino fundamental 
13. Heuristic evaluation for mobile groupware : evaluating two audience response systems 
14. Infraestrutura de integração para aprendizagem ubíqua 
15. Investigando os aspectos culturais na formação de grupos da aprendizagem colaborativa: uma revisão da literatura 
16. Lúdico no ensino de Frações 
17. Motivação autônoma de estudantes de física : evidências de validade de uma escala 
18. O Uso de blogs como tecnologia educacional narrativa para a forma/ação inicial docente 
19. O Uso de multiambientes em trabalhos colaborativos 
20. Os Três primeiros anos do NexT - Núcleo de Estudos em Xadrez & Tecnologias 
21. Problematização da verdade e diferentes concepções de mundo : a verdade nas ciências a luz de Michel Foucault 
22. Programa Química na Educação 
23. Proposta para o ensino de conteúdos de matemáticos a estudantes cegos 
24. Quantas pétalas tem a rosácea r=sin (n0)? 
25. Um Estudo para a aplicação de gráficos de controle estatístico de processo em indicadores de qualidade da água potável 
26. Uma experiência de trabalho colaborativo nas disciplinas básicas da Matemática nos cursos de engenharia 
27. Uma ferramenta de visualização da informação para analisar o comportamento do aluno em um ambiente e-learning e sua trajetória de aprendizagem 
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