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Introdução
O presente trabalho apresenta um quase-experimento (LYNCH, 2008 e REEDE, 2008) sobre uma
atividade extensionista realizada pelo PET-SI/UFRRJ (r1.ufrrj.br/petsi) em parceria com o Curso de
Administração Pública (ADMP). Desenvolveu-se uma ação do tipo minicurso sobre as ferramentas do
Google Apps (GOOGLEAPPS, 2015) em ambiente de nuvem de computadores objetivando
complementar a formação dos discentes de ADM e servir de parâmetro para a concepção de futuros
experimentos. No final da atividade expressou sua compreensão, percepções das ferramentas e da
experiência.

Metodologia
O minicurso foi realizado em três sessões de 120 minutos, distribuídas em três dias, sendo oferecido
por 3 petianos para um total de 20 participantes do ADMP. Na primeira seção, os alunos tiveram
contato com as ferramentas Google, através da apresentação do Google Drive e do Google Docs
onde tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre armazenamento de arquivos no disco rígido
virtual e sobre as múltiplas opções de compartilhamento, incluindo edição colaborativa que permite a
edição simultânea de documentos. Na seção 2, foi apresentado o Google Forms, a ferramenta de
criação, edição e compartilhamento de formulários da Google. Por fim, a edição de planilhas
eletrônicas foi o conteúdo ministrado na última seção, com a apresentação do Google Sheets.

Resultados
O PET-SI desenvolveu um formulário de pesquisa com 13 itens (oito objetivos e cinco discursivos). A
primeira pergunta o curso, as demais foram sobre a avaliação das ferramentas. Em relação ao total
de inscritos, seis não responderam. Os resultados obtidos na avaliação foram os seguintes. Em
relação ao domínio e atualização do conteúdo ministrado no minicurso mais de 90% considerou Bom
ou Excelente.

Figura 1 - Avaliação da atualização do conteúdo do minicurso
Sobre a possibilidade a adoção da ferramenta nas tarefas diárias, um grande percentual respondeu
que pretende continuar usando com frequência. Quando perguntados sobre qual a ferramenta que
mais se identificaram, o Google Drive teve a maior preferência. As justificativas versavam sobre a
possibilidade de armazenar arquivos na nuvem, maior segurança e reduz os riscos de perda,
compartilhamento de documentos, facilitando a interação de trabalhos acadêmicos em grupo.

Figura 2 - Expectativa de utilização das ferramentas

Figura 3 - Ferramenta que mais gostaram

Quando perguntados sobre a possibilidade de compartilhamento e edições colaborativas, houve
destaque para a praticidade e a facilidade da funcionalidade para a realização de trabalhos
acadêmicos e profissionais ao não limitar os integrantes a um espaço físico, otimizando tempo,
aumentando a produtividade e o rendimento dos trabalhos. Nas considerações finais, muitos
mencionaram os problemas de infraestrutura do laboratório onde as aulas aconteceram, fato que
causou alguns imprevistos no início das aulas pela falta de manutenção dos computadores, mas de
forma geral isso não afetou a continuidade do curso.

Conclusão
O quase-experimento sobre o minicurso e ferramentas mostrou que houve boa aceitação. Sabe-se
da necessidade do setor público tem de sempre buscar ferramentas que otimizem suas atividades.
Neste sentido, as ferramentas Google se mostram promissoras, proporcionando mais rapidez e
dinâmica na execução das tarefas do dia-a-dia. Ao capacitar os alunos de Administração Pública no
uso destas ferramentas, acreditamos estar investindo na melhoria do desempenho acadêmico dos
alunos e, consequentemente, na qualidade da prestação de serviços públicos no futuro.
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