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RESUMO – Código QR-Code é um código de barras que pode ser facilmente detectado usando a 
maioria dos telefones celulares (smarthphones) equipados com câmera. Esse código é convertido em 
um texto ou referência para que o usuário possa saber mais sobre o assunto e está sendo utilizado 
em vários contextos (como publicidade e comércio). O objetivo desta atividade extensionista é utilizar 
o QR-Code como uma ferramenta complementar em materiais didáticos para alunos do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio a fim de tornar o material mais interativo. A metodologia consistiu 
primeiramente, em uma revisão bibliográfica a fim de observar o que existe sobre o tema e os 
possíveis usos desta tecnologia na área da Educação. Após a revisão de bibliografia, quatro reuniões 
com a equipe do projeto Museu da Computação foram realizadas a fim de definir o tema do material, 
o conteúdo (o que e quanto), quantidade de QR-Codes que seriam colocados e a disposição do 
conteúdo e dos códigos no papel. A escolha do tema a ser utilizado foi a História da informática. 
Deste modo os alunos interagirão com o material e o código através de oficinas nas escolas, a serem 
realizadas no ano de 2013. A etapa seguinte da metodologia foi realizar testes do material com os 
alunos do quarto ano do Curso de Bacharelado em Informática, durante uma aula da disciplina de 
Interface Homem-Máquina. Nesta etapa, os alunos desta disciplina puderam interagir com o material 
e responder um questionário sobre o material (avaliando conforme metodologia da disciplina) e fazer 
sugestões de melhorias. Quanto aos resultados, apesar de o material ainda não ter sido 
disponibilizado para as oficinas com os alunos das escolas, esta atividade extensionista oportunizou 
aos alunos do projeto o engajamento em atividade de pesquisa e o relacionamento com uma das 
disciplinas do curso de Bacharelado em Informática. Para as oficinas, espera-se que o material seja 
interativo a fim de promover aprendizagem sobre o conteúdo e a tecnologia do QR-Code.  
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