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 O artigo apresenta as contribuições em processo de aprendizagem colaborativa em rede. 

 O contexto da pesquisa refere-se ao ambiente industrial, porém, o que chama a atenção 

para o meu projeto é a essência da aprendizagem em uma organização, que usa o computador e 

redes para compartilhar informações e conhecimento. Além disso, o destaque da colaboração 

promovendo interações entre um aluno e outros, entre alunos e conteúdos especialistas, e entre 

uma comunidade de aprendizagem ou grupos de trabalho e os seus recursos de aprendizagem por 

meio da tecnologia de informação e comunicação (TIC), para permtir o compartilhamento e 

integração do conhecimento na finalidade de melhorar o desempenho dos seus trabalhos dentro 

de uma organização. 
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