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Glossário em EAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A utilização das novas tecnologias da informação e comunicação 
está ampliando os horizontes da educação a distância. Com isso, a cada 
dia, surgem novos termos relacionados à área. 
 

Reunimos termos antigos e novos neste glossário, que tem como 
objetivo servir como material de consulta aos alunos que fazem uso das 
novas tecnologias implantadas e disponibilizadas, a distância, pela 
Unichristus no site ead.unichristus.edu.br. 
 

Foi baseado num trabalho semelhante, desenvolvido pela 
equipe de educação a distância do Centro de Computação da Unicamp. 
 

Bom proveito!!! 
 
  

http://www.ead.unichristus.edu.br/
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A 

 
 
 
 
 
 
Abordagem construtivista 
Atividades didáticas com enfoque na construção do conhecimento; têm 
início quando o conteúdo do aprendizado é assimilado. 
 
Abordagem instrucional 
Atividades centradas nos objetivos da aprendizagem e estabelecidas no 
Projeto Político Pedagógico. Refere-se a conteúdos do material didático. 
 
Abordagem interacionista 
Atividades didáticas para construção de conhecimentos, fomentando a 
interação entre atores do processo educacional. 
 
Abordagem pedagógica 
Utiliza conceitos e estratégias pedagógicas com projetos específicos, seja 
na oferta de material didático ou outros tópicos desses conceitos, tais 
como: conteúdos elaborados de forma colaborativa, autoaprendizagem, 
solução de problemas, entre outros. 
 
Acessibilidade 
Permite que uma página da web seja lida e navegada por qualquer 
pessoa, apta ou inapta. 
 
Acrônimo 
Acrônimos são abreviações que se tornaram palavras amplamente 
usadas na Internet, principalmente em grupos e listas de discussões. São 
palavras derivadas das letras iniciais de uma frase ou diálogo. 
Exemplos: 
IMHO = In My Humble Opinion = “em minha humilde opinião”. 
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AD (Advertisement) 
Anúncio ou banner de publicidade. 
 
Administração 
Recurso que permite a coordenadores e formadores disponibilizarem 
material didático nos cursos a distância, nas diversas funcionalidades 
do ambiente educacional virtual, bem como configurar opções em 
algumas delas. 
 
Administrador de ambiente de ensino virtual 
Faz controle e administração sobre os recursos de um ambiente 
educacional virtual. 
 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
Linha Assimétrica Digital de Assinantes. Tecnologia que possibilita a 
transmissão de dados em altas velocidades, utilizando cabos telefônicos 
comuns. 
 
Agenda 
Página em ambiente educacional virtual, contendo a programação do dia. 
 
Aluno 
Pessoa que recebe instruções e educação em escola ou em caráter 
particular. 
 
Ambiente de Aprendizagem 
Software desenvolvido para proporcionar a possibilidade de apren- 
dizado com a utilização da Internet e das TIC’s (tecnologias de infor-
mação e de comunicação). 
 
Ambiente Onground 
Ambiente tradicional de sala de aula (presencial). 
 
Animações 
Figuras ou ilustrações com animações utilizadas para compor material 
didático. 
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Apache 
Programa servidor de páginas HTML, escrito originalmente para 
ambientes UNIX, depois LINUX. É um dos mais conhecidos e confiáveis 
servidores web, e é grátis (de código livre). 
 
Aplicativo 
Geralmente chamado de software, é um programa que o usuário 
ativa para ser utilizado em seu computador. 
 
Applet 
Miniaplicativo desenvolvido em Java, para uso exclusivo na Internet, em 
geral rodando no ambiente do browser. É um programa escrito para 
rodar dentro de outro programa, como por exemplo: macros do Word ou 
do Excel. Um applet não pode ser executado de forma autônoma. 
Geralmente é utilizado como complemento funcional (menu) ou estético 
(efeitos visuais). 
 
Aprendiz 
No processo de aprendizagem, tem interação de forma controlada em 
relação ao material educacional disponível nos cursos, participa 
continuamente nos trabalhos apresentados individualmente ou em 
grupo, tem participação em testes e avaliações. 
 
Aprendizagem híbrida 
Combinação num mesmo curso, de diversas modalidades de ensino e 
aprendizagem. Ex.: curso oferecido tanto através de tecnologias para 
e-learning, como métodos tradicionais do ensino presencial. 
 
Aprendizagem prescritiva 
Diz respeito a cursos e treinamentos elaborados especificamente para 
suprir a falta de determinadas habilidades ou conhecimentos. 
 
 
Arquitetura da informação 
Diz respeito a como ideias ou informações devem ser tratadas e 
organizadas. Em projetos para ensino e aprendizagem on-line, 
relaciona-se à criação de interface para armazenamento de conteúdos 
devidamente organizados em categorias. 
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Atores 
Pessoas (alunos e professores) que participam de um processo 
educacional presencial ou a distância. 
 
Audioconferência 
Conexão entre pontos distantes com interação através de voz. 
 
Aula virtual 
Aula que utiliza recursos das TIC’s (tecnologias de informação e de 
comunicação), além de um ambiente educacional virtual com 
ferramentas específicas, oferecendo oportunidade de contatos 
síncronos e assíncronos entres os atores do processo educacional. 
 
Auto-aprendizagem 
Modalidade em que o aprendiz, a partir de material didático disponível 
e orientações pedagógicas específicas, aprende e constrói seu próprio 
conhecimento, de acordo com seu próprio ritmo e organização de tempo. 
 
Auto avaliação 
Processo em que o próprio aluno determina seu crescimento pessoal com 
relação à aquisição de conhecimentos e habilidades. 
 
Autor 
Pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica (Art. 11 Lei 
9.610/98). 
 
Avaliação 
Compreende os diferentes tipos de elementos que podem ser utilizados 
para obter um indicador do conhecimento adquirido pelo aprendiz. 
Avaliação diagnóstica 
Análise preliminar em um curso na busca de identificar ou avaliar os 
conhecimentos específicos dos alunos antes de iniciar as atividades. 
 
Avaliação formativa 
Avaliação que estabelece com sincronismo a conferência em tempo real 
da assimilação do conteúdo de um curso pelos alunos ou apren-dizes. 
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Avaliação somativa 
Avaliação com questões objetivas, às quais são atribuídas pontuações 
com a finalidade de somar esses resultados em relação à avaliação 
global do aluno ou aprendiz. 
 
AVI (Audio Video Interleave) 
Padrão para arquivos de áudio e vídeo. 
 
A/V 
Abreviatura para áudio e vídeo. 
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B 

 
 
 
 
 
 
Backbone (Espinha dorsal) 
Parte de uma rede de comunicação que carrega a maior parte do tráfego 
de informações. Suporte básico ao sistema, conecta múltiplos usuários. 
 
Background (Fundo) 
Propriedade que define a cor ou imagem que será apresentada como 
fundo de uma página ou de uma tabela. 
 
Backup 
Cópia de segurança para arquivos armazenados em um sistema 
computacional ou cópia de segurança de um curso já encerrado que 
tenha sido ministrado a distância. 
 
Banda 
Faixa de frequências. 
 
Banda estreita (Narrowband) 
Permite transmissão de dados a velocidades de 50 Bps a 64 Bps 
 
Banda larga (Broadband) 
Permite acesso de alta velocidade à Internet. A velocidade específica é 
subjetiva, porém superior à comumente usada até o momento. 
 
Bate-papo (Chat) 
Ferramenta que permite conversa em tempo real entre alunos e 
professores em horários previamente agendados. 
 
Biblioteca virtual 
Armazena e organiza documentos digitais, os quais podem ser 
consultados via web. 
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Binário 
Sistema usado em linguagens de computador que utilizam apenas os 
dígitos de 0 e 1 para transmitir informações. 
 
Bit 
A menor unidade de informação digital. Conforme o código binário, 
cada bit é designado como 1 ou 0. Todas as informações armazenadas 
em computadores são compostas por combinações de bits. 
 
Blog 
Página web desenvolvida com a finalidade de abrigar informações 
pessoais, podendo conter materiais como fotos, currículo e outros 
dados. 
 
Body (Corpo) 
Em uma página HTML, marca o início do corpo da página onde é inserido 
o conteúdo que é efetivamente é apresentado pelo navegador. 
 
Boletim 
Publicação com periodicidade determinada ou não, podendo tratar de 
forma resumida um assunto específico ou não. 
 
Bookmarks 
Lista de sites preferidos em antigos navegadores web. Ver Hotlist. 
 
BPS (Bits por segundo) 
Medida de velocidade de transmissão de dados do modem. 
 
Broadcast 
Sinais de rádio e televisão destinados ao alcance de público de massa. 
Alguns websites oferecem broadcast original ou redistribuído. 
 
Browser 
Software que permite verificar vários recursos da Internet, 
principalmente hiperdocumentos HTML. 
 
Byte 
Combinação de 8 bits. 
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C 

 
 
 
 
 
 
Calendário: 
Apresenta a agenda da disciplina. 
 
Café virtual 
Ferramenta que designa um espaço dedicado à troca de idéias com 
descontração, sem compromisso de assunto acertado. 
 
Certificação Profissional 
Ferramenta utilizada para medir habilidades e conhecimentos. A 
credencial de certificação confere a empregados e clientes, provas de 
especialização individual em seus campos de atuação. 
 
Chat 
Conversação on-line através de texto e em tempo real, isto é, de forma 
síncrona. 
 
Ciberespaço (Cyberspace) 
Sistemas computacionais e serviços que integram a rede Internet. 
Segundo Willian Gibson (Neuromancer), corresponde ao "lugar 
nebuloso" onde seres humanos interagem através de uma rede de 
computadores. 
 
CMS (Content Management System) 
Sistema de gerenciamento de conteúdos. Software que simplifica a 
produção e o envio de conteúdos para páginas web. 
 
CODEC (COder/DECoder) 
Processo de conversão de software ou hardware entre formatos de áudio 
e vídeo analógico e digital usado para transmissão, em ambas as 
direções. 
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Cognitivo 
Relativo à cognição, aquisição de conhecimento. 
 
Comunicação assíncrona 
Comunicação em que a mensagem emitida por uma pessoa é recebida 
e respondida mais tarde por outras. Ex.: e-mail, fórum e lista de 
discussão, blog. 
 
Comunicação síncrona 
Comunicação em tempo real. A mensagem emitida por uma pessoa é 
recebida e respondida instantaneamente por outras. Ex.: telefone, 
messenger, chat, participação em audio e videoconferências. 
 
Comunidade virtual 
Conjunto de pessoas com acesso à rede mundial de computadores 
(Internet) e que interagem umas com as outras, compartilhando 
informações, pesquisando e promovendo a distribuição de softwares, 
oferecendo serviços, trocando correspondências. 
 
Conteúdo colaborativo 
Material didático ou documentos elaborados de forma a permitir a 
participação colaborativa de pessoas ligadas ou não ao projeto. 
 
Conteúdo programático 
Arquitetura, forma de desenvolvimento e implantação de cursos. 
 
Contrafação 
Reprodução não autorizada. 
 
Cookie 
Mensagem enviada ao browser por um servidor web. Em geral, essa 
mensagem é gravada no computador do cliente como um arquivo de 
texto que fica armazenado temporariamente junto ao browser. 
 
Coordenador de curso virtual 
Profissional que realiza interação com o ambiente educacional virtual 
em seu maior nível, sendo responsável pela condução dos trabalhos de 
aprendizado e pela tarefa de tornar viável o acesso aos recursos do 
ambiente. Quando necessário, é auxiliado por formadores. 
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Courseware 
Qualquer tipo de software instrucional ou educacional. 
 
CPU (Central Processing Unit) 
Unidade central de processamento. É a parte do computador que contém 
o microprocessador, fonte de alimentação, disco rígido e unidades de 
disco. 
 
Cronograma 
Representação gráfica que expressa a previsão da execução de um 
trabalho ou projeto, indicando os prazos de suas diversas fases. 
 
Curso flexível 
Forma de estudo em que estão previstos atendimentos aos requisitos 
de um curso que oferece aos atores do processo educacional, a 
flexibilidade necessária quanto ao tempo, espaço e interação. 
 
Curso livre 
Curso de aperfeiçoamento profissional de curta duração. 
 
Cyberspace (Ciberespaço) 
Sistemas computacionais e serviços que integram a rede Internet. 
Segundo Willian Gibson (em Neuromancer), corresponde ao "lugar 
nebuloso" onde seres humanos interagem através de uma rede de 
computadores. 
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D 

 
 
 
 
 
 
Delivery 
Em cursos a distância, trata-se de diferentes métodos de transferência 
de conteúdos para os alunos (acompanhamento de um instrutor, via 
web, na forma de CD-ROM e livros etc.). 
 
Designer instrucional (Instructional Designer) 
Profissional que cria conteúdos educativos com base em metodologia 
sistemática relativa a processos de ensino e aprendizagem. 
 
Diário de bordo 
Ferramenta que designa o espaço que o aluno utiliza para colocar a 
descrição sobre seu processo de aprendizagem, registros importantes e 
experiências vivenciadas. 
 
Dinâmica do curso 
Ferramenta que designa o espaço onde o professor disponibiliza 
informações sobre a metodologia e a organização do curso. 
 
Distância transacional 
Espaço psicológico e de comunicação existente entre os atores de um 
processo educacional. 
 
Download 
Processo que permite uma pessoa copiar em seu próprio computador 
um arquivo eletrônico localizado em computadores distantes. É um dos 
principais usos em redes de computadores como a Internet, sendo 
considerado um fator importante no atual crescimento do uso da EaD. 
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E 

 
 
 
 
 
 
Educação a distância (EaD) 
Situação educativa em que instrutores e alunos encontram-se separados 
em relação ao tempo e espaço. Cursos de EaD geralmente alcançam 
lugares remotos de forma síncrona ou assíncrona. A definição de EaD é 
mais ampla que a de E-learning, uma vez que prevê maior nível de 
interação entre professor e alunos e até de alunos entre si. Utiliza-se de 
diferentes recursos como textos, áudio, vídeo, CD-ROM, audio e 
videoconferência, TV interativa, telefone, fax, correspondência escrita 
etc. 
 
Educação profissional 
Educação para o trabalho em diversos níveis. 
 
Eixo temático 
Assunto ou tema principal a partir do qual todas as atividades são 
desenvolvidas em um curso. 
 
e-Learning 
Modalidade de ensino visando aprendizagem através da Internet, 
Extranet ou Intranet, por meio de aulas virtuais, colaboração digital e 
uso de diversos conteúdos como textos, CD-ROM, áudio, vídeo, 
transmissão via satélite, TV interativa etc. 
 
e-Learning Corporativo 
Treinamento oferecido para uma parte ou totalidade de empregados de 
uma empresa. É planejado de acordo com as necessidades da empresa 
(pode partir de uma mudança estratégica da direção, ou trabalhar 
implantação de uma nova cultura, ou melhorar as vendas etc.). 
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e-Mail 
Mensagem, geralmente textual, enviada de uma pessoa para outra por 
meio do computador. 
 
EML (Educational Modelling Language) 
É um padrão para criação e administração de processos de 
aprendizagem (cursos virtuais e presenciais, programas de estudo, 
apostilas, livros etc.). 
 
Ensino aberto 
Ambiente de apoio a cursos presenciais em instituições de ensino, o qual 
é colocado à disposição de professores e alunos, via web, permitindo o 
planejamento de aulas, disponibilização prévia de conteúdos e, 
fundamentalmente, formas de interação direta entre professor e alunos, 
bem como de alunos entre si. 
 
Ensino-aprendizagem 
Método baseado na solução de problemas 
 
EPUB (Electronic Publication - Publicação Eletrônica) 
É um formato de arquivo digital padrão específico para ebooks. É livre e 
aberto e foi criado pelo International Digital Publishing Forum (CICOM). 
Arquivos têm a extensão “nomedoarquivo.epub.” EPUB é projetado para 
conteúdo fluido, o que significa que a tela de texto pode ser otimizada de 
acordo com o dispositivo usado para leitura. O padrão é destinado a 
funcionar como um único formato oficial para distribuição e venda de 
livros digitais. 
 
Estratégias metodológicas 
Coleção de informações para identificar a metodologia a ser utilizada 
em um curso, a abordagem pedagógica mais apropriada e os níveis de 
suporte técnico e pedagógico. 
 
Ethernet 
Tipo de rede local originalmente desenvolvida pela Xerox, em que a 
comunicação entre computadores ocorre por sinais de frequência de 
rádio enviados através de cabos coaxiais. 
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Extranet 
Rede local (LAN) ou rede de área ampla (WAN), utilizando TCP/IP, 
HTML, SMTP que abre outro padrão baseado na Internet para 
transportar informações. Uma Extranet é habilitada somente para 
pessoas que fazem parte da organização, ou são devidamente 
autorizados pela mesma. 
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F 

 
 
 
 
 
 
Facilitador 
Orientador de aprendizagem. 
 
FAQ (Frequently Asked Questions) 
Hiperdocumento que armazena respostas para questões perguntadas 
frequentemente, relativas a algum processo ou tópico. 
 
Fase de análise 
Início de projeto que utiliza recursos de educação a distância. Nesta fase 
são identificados os subsídios necessários para a definição do escopo do 
projeto. 
 
Ferramentas de administração 
São ferramentas inseridas no ambiente educacional virtual, permitindo 
a coordenadores e formadores de um curso a distância acompanharem 
atividades diversas, como por exemplo a frequência dos alunos ao 
ambiente. 
 
Ferramentas de atividades 
São aquelas utilizadas por formadores do ambiente educacional, para 
disponibilizar material didático correspondente ao curso a distância que 
está sendo realizado. 
 
Ferramentas de comunicação 
Locais dentro do ambiente educacional virtual, onde os atores de 
processos educacionais a distância podem enviar e receber informações 
de modo síncrono ou assíncrono. 
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Ferramentas de coordenação 
Permitem ao coordenador atuar no ambiente educacional virtual, 
principalmente no que diz respeito a atribuições especiais como abrir 
e fechar áreas de trabalho, inserir formadores e outras funções 
realizadas com login e senhas especiais. 
 
Firewall 
Método que permite acesso à Internet ao usuário, enquanto mantém a 
segurança interna da rede. 
 
Flash 
Programa desenvolvido pela Macromedia. Destina-se à criação de 
páginas ou componentes gráficos interativos para a web. 
 
Formador 
Pessoa responsável, em conjunto com a coordenação, pela condução de 
um curso a distância realizado em ambiente educacional virtual. 
 
Fórum de discussão 
Ferramenta que permite debater assincronamente temas relevantes de 
um curso a distância realizado em ambiente educacional virtual. 
 
FTP (File Transfer Protocol) 
Protocolo de transferência remota de arquivos na Internet. 
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G 

 
 
 
 
 
 
GB (Gigabyte) 
Termo usado para quantidades de bytes acima de um bilhão. 
 
Gestão de Competências 
Sistema utilizado para identificar habilidades, conhecimentos e 
performance dentro de uma organização, visando torná-la apta a 
localizar falhas e introduzir treinamentos e demais medidas com base 
em necessidades atuais ou futuras. 
 
Gestão do Conhecimento 
Consiste na captura, organização e memorização de conhecimentos e 
experiências de alunos e grupos de alunos dentro de uma organização, 
armazenando esse conteúdo em uma base de dados denominada "base 
de conhecimento", e disponibilizando essa informação a outras pessoas 
dentro da empresa. 
 
GIF 
Arquivo de imagem estática, adequado para imagens contendo 
grandes áreas da mesma cor. 
 
Gimp (GNU Image Manipulation Program) 
Editor de imagens de código aberto. 
 
GNU 
Projeto criado para desenvolver sistema operacional alternativo ao 
Unix. 
 
Grayscale 
Tons de cinza. 
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Groupware 
Software para trabalho colaborativo implementado em redes de 
computadores. 
 
Grupo de discussão 
Ferramenta que permite troca de mensagens entre um grupo de 
usuários na Internet. Em geral, cada grupo dedica-se a um tema 
específico. 
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H 

 
 
 
 
 
 
Hacker 
Pessoa com grande conhecimento em informática, que se utiliza desses 
conhecimentos para “entrar” em servidores de rede (Internet ou fora 
dela), sem autorização dos responsáveis. 
 
Hardware 
Componentes físicos de um sistema computacional. 
 
Hiperlink / Hipermídia 
Palavras e/ou figuras que aparecem em destaque nas páginas web que 
levam a outros lugares na rede. Podem também fazer tocar um som, 
carregar um arquivo etc. Nesses casos, o link normalmente é 
referenciado como de hipermídia. 
 
Hipertexto 
As páginas que aparecem na janela dos browsers são resultado de 
código em hipertexto. Essas páginas podem conter figuras e texto em 
diferentes tamanhos e estilos. O que as define como hipertexto é a 
capacidade de levar, de forma não linear, a outro lugar no sistema, 
através de um conjunto de hiperlinks. 
 
Homepage 
Termo criado para designar página (hiperdocumento HTML) que o 
browser utiliza quando é inicializado. É a chamada página de abertura 
de um serviço ou de uma página pessoal. Da homepage, pode-se acessar 
outras páginas através de hiperlinks. 
 
Host 
Computador central que controla uma rede. Na Internet, é qualquer 
computador lidado à rede, não necessariamente um servidor. 
 



EADUNICHRISTUS – GLOSSÁRIO EM EAD – 21 

Hotlist 
Lista de sites preferidos em antigos navegadores web. Hoje são mais 
conhecidos como bookmarks. 
 
Hot Potatoes 
Software que oferece ferramentas para o desenvolvimento de 
exercícios em ambiente educacional virtual. 
 
Html (Hyper Text Markup Language) 
Software destinado ao desenvolvimento de hiperdocumentos 
disponíveis na web. 
 
http 
Protocolo de comunicação de dados. Possibilita a transferência de 
hiperdocumentos na web. 
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I 

 
 
 
 
 
 
Ícones 
Símbolos utilizados para representarem ações e/ou circunstâncias. 
 
IDSN 
Rede digital que integra vários serviços como voz, dados, imagens etc. 
 
IE (Internet Explorer) 
Navegador desenvolvido pela Microsoft. 
 
Infraestrutura 
Em processos de ensino e aprendizagem on-line, corresponde ao meca- 
nismo subjacente ou sistema que permite o processamento e a 
transferência de voz, imagem e outros dados de um site para outro. 
 
Instructional Designer (Designer instrucional) 
Profissional que cria conteúdos educativos com base em metodologia 
sistemática relativa a processos de ensino e aprendizagem. 
 
Instrutor 
Transmite a instrução, ensina. 
 
Interface 
Ambiente de interação entre o homem e a máquina em qualquer 
sistema de informação ou automação. 
 
Intermap 
Ferramenta que oferece formas visuais de verificar a interação entre 
os participantes de um curso a distância. 
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Internet 
Rede mundial de computadores, inicialmente utilizada nos EUA para 
conectar dados educacionais e redes de pesquisas, hoje promove a 
comunicação e aplicação de serviços para uma base internacional de 
negócios, consumidores, instituições educacionais, governos e 
organizações diversas. Baseia-se no protocolo TCP/IP. 
 
Internet Explorer 
Exemplo de browser que permite visitas a homepages e outras páginas 
na web. 
 
Interoperabilidade 
Habilidade de dois ou mais componentes de hardware ou software de 
trabalharem em conjunto. 
 
Intranet 
Qualquer rede que fornece, dentro de uma empresa ou organização, 
serviços similares aos da web. Não é necessariamente ligada à Internet. 
Acessível apenas por público interno, é protegida contra intrusos por 
uma combinação de firewalls e outras medidas de segurança. As 
informações são transportadas por uma LAN ou WAN. 
 
IP (Internet Protocol) 
Protocolo responsável pelo roteamento de pacotes entre dois sistemas 
que utilizam a família de protocolos TCP/IP desenvolvida e usada na 
Internet. É o mais importante dos protocolos em que a Internet é 
baseada. 
 
iPOD 
O nome iPOD significa "i" de Internet, "P" de Play, "O" de On e "D" de De- 
mand = "Internet Play On Demand". Refere-se a uma série de players de 
áudio digital projetados e vendidos pela Apple Inc. 
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Java 
Linguagem de programação desenvolvida pela Sun MicroSystems. 
Linguagem portátil, requer pouca memória e não é dependente de um 
hardware específico. Pode ser lançada isoladamente ou a partir de um 
documento HTML. 
 
JavaScript 
Linguagem de script que agrega diversos recursos e funções ao HTML. 
É interpretada pelo browser e considerada mais simples do que Java, 
porém não tão potente quanto. 
 
JPEG (Joint Picture Expert Group) 
Formato específico para fotografias. Possui uma das maiores taxas de 
compressão de dados. 
 
JPG 
Extensão utilizada no ambiente Windows para arquivos JPEG. É um dos 
dois únicos formatos de imagens suportados pela linguagem HTML (o 
outro formato é o GIF). 
 
Just-in-time 
No ensino on-line, é a característica em que alunos podem acessar as 
informações que necessitarem no momento desejado. 
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KB (Kilobyte) 
1.024 bytes (genericamente também aplica-se a 1.000 bytes). 
 
KBPS 
Unidade de medida que representa um milhar de bits por segundo (na 
verdade, 1.024 bits por segundo). 
 
Kermit 
Programa de transferência de arquivos e emulação de terminal. 
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LAN (Local Area Network) 
Rede de área local. Rede de equipamentos conectados dentro de uma 
pequena área de extensão, através de cabos coaxiais ou de par trançado. 
Uma LAN é criada basicamente para compartilhar recursos de disco e de 
periféricos, e garantir a unicidade dos dados críticos de uma empresa. 
Geralmente limita-se a distâncias de até 10 km. 
 
Largura de banda 
Termo usado para mostrar a quantidade de fluxo de informação através 
de um canal de comunicação. Expresso em unidades de n x 1000 bits por 
segundo, KBPS. 
 
Layer (Camada) 
Possibilita superposição de conteúdos em diferentes camadas. 
 
LCMS (Learning Content Management System) 
Sistema de gerenciamento de conteúdos educativos. Software que 
integra ações relativas a gerenciamento de cursos, armazenamento de 
dados e criação de conteúdos. 
 
LDB 
Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei n. 9.394/96). 
 
Learning Object (Objeto de aprendizagem) 
Unidade reutilizável de informação independente dos meios. Bloco 
modular de conteúdo em cursos on-line. 
 
Linguagem Script 
São linguagens de programação cujo código fonte é interpretado pelo 
programa em tempo de execução. 
Exemplo: o browser interpreta HTML, Javascript e Vbscript. 
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Linha discada 
Linha comutada (dial-up). Linha telefônica convencional utilizada no 
acesso e comunicação quando do uso da Internet. 
 
Link (Vínculo) 
Palavras ou imagens destacadas, sensíveis ao clique do mouse, que 
levam para outro documento ou parte de um documento web. 
 
Lista de discussão 
Ferramenta que permite discussão de assuntos específicos, via 
eletrônica. 
 
Listserv 
Servidor de listas de discussões. 
 
Livro eletrônico 
Livro digitalizado por meios eletrônicos. 
 
Lixeira 
Ferramenta disponível no ambiente educacional virtual, que tem a 
finalidade de receber e armazenar arquivos deletados. 
 
LMS (Learning Management System) 
Sistema de gestão de aprendizagem. Software que automatiza ações 
administrativas e dados sobre usuários e cursos. Desenvolvido 
tipicamente para lidar com cursos por múltiplas publicações e 
provedores, usualmente não inclui capacidade própria de autoria, mas 
foca compatibilidade com projetos criados por fontes variadas. 
 
Log 
Arquivo geralmente no formato de texto, no qual são registrados 
eventos ocorridos num computador, em determinado período de tempo. 
 
Log in 
Início do estabelecimento de uma conexão de um equipamento numa 
rede local ou não. 
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Log off 
Término de uma conexão de um equipamento numa rede local ou não. 
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Macromedia Flash 
Ferramenta para desenvolvimento de animações, componentes e 
páginas para sites na Internet. 
 
Mailing List 
Lista de assinantes que se correspondem por correio eletrônico. 
Quando um dos assinantes escreve uma mensagem para um 
determinado endereço eletrônico (de gestão da lista), todos os outros 
participantes a recebem, o que permite que se constituam grupos 
(privados ou não) de discussão, através de correio eletrônico. 
 
MB (Megabyte) 
1.000.000 de bytes. 
 
Mbone (Multicast Backbone) 
Consiste de uma rede de túneis ligados a ilhas de sub-redes com 
capacidades de multicasting ao redor do mundo. 
 
MBPS (Megabits por segundo) 
Um milhão de bits por segundo. 
 
Mecanismos de busca 
São sites que oferecem serviços de consulta ao conteúdo da web. Esses 
serviços empregam programas de computador denominados spiders, 
que navegam pela Internet, de site em site, capturando páginas, 
transferindo-as para um computador central, e fazendo sua indexação. 
 
Message 
Mensagem enviada ou recebida na educação a distância, podendo se 
transformar em material didático. 
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Metodologia 
Maneira de ordenar a ação segundo certos princípios: ordem seguida 
na investigação; modo de agir com disciplina técnica e organização. 
 
Microsoft Word 
Editor de textos da Microsoft. 
 
Modem 
Contração da expressão MOdulador-DEModulador, representa um 
dispositivo que, acoplado a um computador, permite a conexão de um 
micro a outro, ou a uma rede, de forma remota, pela linha telefônica. O 
modem converte os sinais digitais de um computador em sinais 
analógicos, e viceversa, entendíveis pelo sistema de telefonia. Os 
modems sempre trabalham aos pares, um em cada ponta da conexão. 
 
Moderador 
Coordenador de encontro em educação a distância. O moderador é a 
pessoa que orienta e controla as teleconferências. 
 
Módulo 
Um diretório específico (ou mini-árvore de diretórios) no repositório 
central. 
 
Mozilla 
Navegador para web de código aberto, derivado do Netscape. 
 
MPEG 
Sigla para "Moving Picture Experts Group" que estabelece normas 
para compressão (compression) e armazenamento de vídeo. 
 
Multicasting 
Técnica de transmissão de pacotes utilizando endereços Multicast 
para economia de largura de banda. 
 
Multimedia 
Meios múltiplos utilizados em combinação para apresentar uma 
mensagem. 
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Mural 
Espaço reservado para todos os participantes de um curso a distância 
disponibilizarem informações consideradas relevantes ao contexto da 
aprendizagem. 
 
MySQL 
Base de dados que pode ser acessada com o PHP ou perl para inserir e 
verificar dados. 
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Navegação 
Ato de ir visitando diversas páginas da Internet, não necessariamente 
seguindo um “mapa da viagem”. A navegação pela web é sempre feita 
através de um browser, e dá-se pelo clicar em palavras ou frases 
especialmente marcadas (links). 
 
Navegador 
Software que permite a navegação entre os conteúdos disponibilizados 
na Internet. 
 
Netiqueta 
Conjunto de regras de etiqueta para o uso socialmente responsável da 
Internet; modo como os usuários devem proceder na rede, 
especialmente na utilização de correio eletrônico. 
 
Netscape 
Navegador de Internet de código aberto. 
 
NTSC (National Television Standards Committee) 
Órgão que estabeleceu as normas norte-americanas de transmissão de 
sinais de televisão (Contraste: PAL; SECAM). 
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Objeto de aprendizagem (Learning object) 
Unidade reutilizável de informação independente dos meios. Bloco 
modular de conteúdo em cursos on-line. 
 
Obra anônima 
Quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser 
desconhecido. 
 
Obra coletiva 
Criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa 
física ou jurídica que a publica sob seu nome ou marca, e que é 
constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições 
se fundem numa criação autônoma. 
 
Obra em coautoria 
Criada em comum por dois ou mais autores. 
 
Obras protegidas 
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro (Art. 7 – Lei 9610/98). 
 
Off-Line 
Termo que designa o estado de um computador quando este não está li- 
gado a outro, mas encontra-se executando tarefas semelhantes, exceto 
quanto a consultas (queries) e atualizações. 
 
On-Line 
Termo que designa o estado de um computador quando este está ligado 
a outro pertencente ou não a uma rede. 
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Open Education 
Sistemas de educação que estão baseados em princípios de 
aprendizagem aberta. 
 
Open Office 
Pacote de aplicativos de escritório, gratuito e de código-fonte aberto. 
 
Open Source 
Significa que o código fonte é de domínio público e, portanto, pode ser 
modificado para se ajustar aos requisitos. Normalmente, significa 
também que as alterações feitas devem igualmente ser Open Source. O 
software Open Source é muitas vezes desenvolvido por uma 
comunidade de programadores na internet, em função de suas 
necessidades específicas. 
 
Orientação a Objeto 
Programação de software baseado na criação e manipulação de objetos. 
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Pageviews 
É a página que está aparecendo na sua tela. Por exemplo, quando você 
entra num site, abre a página principal, esta é uma page view; aí você clica 
em um link e abre uma nova página, esta é a segunda page view; e assim 
por diante. 
 
Pal-M (Phase Alternate Line Padrão M) 
Conjunto de parâmetros para a transmissão de TV em cores utilizado 
no Brasil. 
 
Password 
Ver senha. 
 
PDF (Portable Document Format) 
Arquivo para a troca eletrônica de documentos. 
 
Perfil 
Ferramenta que permite que participantes de cursos baseados em 
ambiente educacional virtual, possam conhecer-se e desencadear ações 
entre si. 
 
Perl (Practical Extraction and Report Language) 
Linguagem de programação. 
 
Perguntas frequentes (FAQ) 
Ferramenta de coordenação do ambiente educacional virtual, que 
permite ao formador ir organizando na forma de assuntos e sub-
assuntos, as dúvidas de interesse geral que aparecem no decorrer de um 
curso. 
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PHP (Hypertext Processor) 
Linguagem de SCRIPTS usada para criar pági- nas web dinâmicas. 
 
Pixel 
Elemento de imagem. É a menor unidade ou ponto de um monitor de 
vídeo cuja cor ou brilho podem ser controlados. 
 
Planejamento de conteúdos 
Etapa integrante de um projeto pedagógico. Destaca-se pela forma de 
oferecimento dos materiais didáticos a serem disponibilizados aos 
aprendizes em cursos presenciais ou a distância. 
 
Plano de ensino 
Prevê a inclusão de calendário do curso, unidades de aprendizagem, 
recursos pedagógicos que serão utilizados, expectativas quanto às 
participações de professores e alunos, e avaliações que serão adotadas. 
 
Plug-in 
Software que é acoplado ao browser e que serve para ampliar sua 
capacidade funcional. Em geral, executam tarefas específicas como 
apresentação de vídeos, execução de músicas ou utilização de desenhos 
tridimensionais 
 
Plug & Play 
Característica implementada pela Microsoft, permitindo que o próprio 
sistema encontre automaticamente cada novo periférico ou placa 
instalado no micro, dispensando o usuário da maior, senão toda, parte da 
configuração técnica dos dispositivos que são instalados 
frequentemente nos computadores. 
 
Pop-up 
Pequena janela que aparece sem ser clicada, em geral chamando a 
atenção do internauta para algum assunto ou propaganda. 
 
Portfólio 
Ferramenta que permite aos participantes de um curso que utilizam o 
ambiente educacional virtual, disponibilizarem seus trabalhos para 
correção e comentários individualmente ou em grupo. 
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PowerPoint 
Software da Microsoft para a produção de apresentações gráficas. 
 
Preparação para gravação 
Cuidados básicos com o ambiente de gravação de webaulas em 
estúdios envolvendo sonorização e iluminação. Algumas dicas: 
Desligue ou isole fontes de ruídos na sala tais como: ventiladores, 
condicionadores de ar, portas e janelas abertas. Não instale telefones na 
sala. Deixe a sala com iluminação adequada, de preferência com a 
elaboração de um projeto específico. 
 
Profissional de EaD 
Pessoa com formação e experiência fundamentalmente em duas áreas 
de atuação educacional/pedagógica e informática. 
 
Projeto pedagógico 
Formas de acesso ao aprendizado, utilizando-se de metodologias, 
estratégias e meios para que sejam atingidos os objetivos acadêmicos ou 
profissionais nele previstos. 
 
Protocolo 
Procedimentos estabelecidos através de regras que permitem troca de 
dados entre sistemas ligados em rede. 
 
Protocolos de comunicação 
Conjunto padronizado de regras que especifica o formato, a 
sincronização, a sequência e a verificação de erros em comunicação de 
dados. 
 
PS (PostScript) 
Linguagem de descrição de páginas criada pela Adobe, padrão de 
editoração eletrônica. 
 
Publicação 
Oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento 
do público, com consentimento do autor, ou de outro titular de direito 
do autor, por qualquer forma ou processo. 
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Qualitative research (Pesquisa qualitativa) 
Pesquisa científica baseada em coleta e análise de dados qualitativos. 
 
Query 
Procedimento de consulta a uma informação em um banco de dados 
relacional. 
 
Questionário: 
Recurso no formato de questões com perguntas e respostas objetivas. 
 
Quicktime 
Tecnologia (Apple) para gravar e reproduzir áudio e imagens em vídeos. 
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Radio broadcast 
Rádio difusão. 
 
RAM (Random Access Memory) 
Memória de acesso randômico. Memória temporária para dados e 
instrução de programas. 
 
RCA (Radio Corporation of America) 
Padrão do mercado para conectores de áudio e vídeo. 
 
RCS (Revision Control System) 
Sistema de controle de revisão. 
 
Real Audio 
Programa que habilita a escuta de estações de rádio de uma conexão à 
Internet. 
 
Real Video 
Padrão vídeo streaming da RealNetworks. 
 
Realidade virtual 
Simulação de um ambiente real em 3D. 
 
Rede 
Interconexão entre computadores por meio de cabos, rádio ou satélite. 
 
Remote Access 
Acesso remoto por um terminal a computadores em rede ou Internet. 
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Repositório 
Diretório que armazena a cópia mestre dos arquivos. O repositório 
central é uma árvore de diretórios contendo todas as suas versões. 
 
Retransmissão 
Emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra. 
 
Revision 
Uma tag numérica ou alfa-numérica identificando a versão de um 
arquivo. 
 
RGB (red, green, blue) 
Método de produção de cores no qual se mistura a luz composta de 
três cores primárias: vermelho, verde e azul. 
 
RSS 
É a Sigla de “Really Simple Syndication”. Segundo o Wikipédia, RSS é 
um descendente do RDF (Resource Description Framework) e segue as 
definições da W3C para o RDF, que é descendente do XML (Extensible 
Markup Language), e que segue as especificações da W3C para o XML, 
que por sua vez é descendente do SGML (Standard Generalized Markup 
Language). Explicando de uma forma mais fácil, RSS (que começou a ser 
usado na década de 90) corresponde à “nova” forma de distribuir 
notícias na Internet. 
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SCORM 
Conjunto unificado de padrões e especificações para conteúdo, 
tecnologia e serviços para e-learning. 
 
Senha (Password) 
Conjunto de dígitos alfanuméricos atribuídos ao usuário de sistema 
computacional, que permitem o acesso a esse sistema. 
 
Servidor 
Numa rede, é um computador que administra e fornece programas e 
informações para outros computadores conectados. No modelo 
cliente-servidor, é o programa responsável pelo atendimento a 
determinado serviço solicitado por um cliente. Serviços como WWW, 
POP. SMTP, FTP e outros são providos por servidores. Referindo-se a 
equipamento, o servidor é um sistema que provê recursos como 
armazenamento de dados, impressão e acesso dial-up para usuários de 
uma rede de computadores. 
 
Shareware 
Software distribuído livremente, desde que seja mantido seu formato 
original, sem modificações, e seja dado o devido crédito monetário ao 
seu autor. O propósito do shareware é que a pessoa use o programa por 
um determinado tempo que varia de programa para programa (o 
período de teste geralmente varia de 7 a 30 dias). Após esse período de 
tempo, se quiser continuar usando o programa, o usuário tem a 
obrigação moral e legal de enviar a taxa de registro cobrada pelo autor. 
Quando o registro é feito, normalmente recebe-se um manual impresso 
do programa, liberação de funcionalidades bloqueadas, bem como 
possibilidade de assistência técnica e e-mails informando novas versões 
às quais se tem direito de atualização gratuita ou perante o pagamento 
de uma taxa inferior ao seu custo de registro original. 
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Signature (Assinatura digital 
Meio de identificar inequivocadamente um usuário na Internet. A 
assinatura digital tem que ser certificada por algum site especializado 
como, por exemplo, o Verysign. 
 
Sistema de Informação 
Conjunto dos métodos de comunicação de uma organização. 
 
Site 
Local indicado por um computador, normalmente um servidor web, 
que contém informações disponíveis através do uso de diversos 
programas. Na Internet, é a página ou sequência de páginas que uma 
empresa, universidade, repartição, entidade ou mesmo uma pessoa 
mantêm na web. É o endereço de sua localização na rede. Tecnicamente, 
site é um conjunto de arquivos, sendo que cada arquivo guarda uma 
certa quantidade de informações como textos, imagens, sons, vídeos e 
animações. 
 
Smile 
Smiles são sinais que utilizam pontuação e acentuação para expressar 
emoções como por exemplo: 
:-) = sorriso; 
[ ] = abraço. 
 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
Protocolo utilizado para envio de e-mails do computador do usuário 
para o servidor de mensagens da Internet. Faz parte do conjunto TCP/IP. 
 
Software 
Conjunto de instruções para um sistema computacional (programa de 
computador). 
 
Software livre 
Sistema que permite ao usuário executar, produzir cópias ou modificar 
um software. 
 
Streaming 
Tecnologia que permite a transferência de áudio e vídeo em tempo real. 
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SUPER-VGA 
Evolução do padrão VGA. Permite resoluções de até 1.280 x 1.024 
pixels. Além disso, com as placas de vídeo atuais, com até 8 MBytes de 
memória de Video-RAM, permitem exibir mais de 16 milhões de cores 
simultâneas na tela. 
 
Suporte técnico em EaD 
Equipe preparada para atender a todas as necessidades dos usuários 
de EaD, sejam esses auxílios vindos de pendências pedagógicas ou 
tecnológicas. 
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Tag 
Conjunto de caracteres que identificam os elementos e os comandos 
no HTML. 
 
Tangível 
Que se pode tocar; palpável. 
 
Tarefa: 
Este recurso consiste na descrição ou enunciado de uma atividade a ser 
desenvolvida pelo participante. 
 
TCP-IP (Transmission Control Protocol - Internet Protocol) 
Protocolo para a comunicação entre computadores em diferentes redes. 
 
Teleconferência 
Termo genérico para toda e qualquer forma de comunicação em tempo 
real entre pessoas distantes, através de video ou audioconferência. 
 
TELEDUC 
Ambiente educacional virtual desenvolvido pelo NIED e utilizado na 
UNICAMP. 
 
TELNET 
Protocolo de comunicação para conexão a outros computadores, seja 
localmente, seja através da Internet. 
 
T.I.C. 
Tecnologia de Informação e Comunicação. 
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Transmissão 
Transferência de dados nas modalidades analógica, serial, assíncrona e 
síncrona por um canal de comunicação. 
 
Tutor 
Elemento importante em muitos sistemas de educação a distância, sendo 
o principal responsável pelo processo de acompanhamento e controle do 
ensino e aprendizagem. 
 
Tutorial 
Evento interativo que envolve o fornecimento de feedback ao aluno 
sobre as tarefas e atividades já executadas, bem como orientação das 
tarefas a serem executadas. 
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USB (Universal Serial Bus) 
Padrão para portas que aceitam a conexão de diversos tipos de 
dispositivos como mouse, teclado, scanner e câmeras. 
 
UML (Unified Modeling Language) 
Metodologia orientada a modelagem de objetos de forma padrão, 
podendo-se especificar classes e objetos através de associações e 
responsabilizações. 
 
Upload 
Ato de carregar uma cópia de um programa, de uma página web ou de 
todo um site para um servidor (que pode ser uma máquina da Internet), 
a partir do micro (disco rígido) do usuário. É a operação inversa à 
denominada DOWNLOAD. 
 
URL (Uniform Resource Locator) 
Endereço de um recurso, página ou site na Internet. Ex.: 
http://ead.unichristus.edu.br 
Com a estrutura [protocolo://tipo.dominio.organizacao], permite que 
qualquer máquina acesse tal servidor e/ou site, sem se importar (do 
ponto de vista do usuário) onde está fisicamente localizado tal servidor. 
Com o aumento do volume de tráfego pela Internet, principalmente 
devido à web, alguns países estão adicionando duas letras à parte da 
organização na URL. No Brasil, por exemplo, a maioria dos servidores 
possuem a extensão .br ao final do código da organização. 
 
 
 
 
 

http://ead.unichristus.edu.br/
http://ead.unichristus.edu.br/
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Usabilidade 
Facilidade e adaptabilidade com a qual um produto pode ser utilizado 
na realização das tarefas para as quais foi projetado. Corresponde à 
medida da eficiência e eficácia quando alguém navega em uma interface: 
eficiência no sentido de navegar facilmente, eficácia com relação a 
encontrar as informações que deseja. 
 
USENET (USEr NETwork) 
Rede de usuários. Representa um grupo de sistemas de acesso público, 
na Internet, que permite que se troquem mensagens dentro de grupos 
de discussão. 
 
Username 
Identificação de um usuário (em geral nome) que permite acesso a um 
sistema computacional. Quase sempre username está associado a uma 
senha (password). 
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Versão 
Identificação atribuída a uma fase de determinado software. 
 
VGA (Video Graphics Array) 
É um padrão antigo de exibição de dados na tela. Sua resolução máxima 
é de 640 x 480 pixels. Hoje só é utilizada por compatibilidade com 
programas mais antigos. 
 
Videoconferência 
Utilização de equipamentos de áudio e vídeo para conectar 
participantes que estão em lugares remotos. 
 
Vi (Visual) 
Editor de texto. 
 
Vírus 
Em computação, designa um programa contendo em seu código rotinas 
cuja finalidade básica é a de disseminar algo, como seu homônimo bioló- 
gico. Vários sintomas são característicos da presença de um vírus de 
computador, tais como: diminuição da performance da máquina, 
apagamento inexplicável de arquivos, diminuição de memória RAM livre 
etc. 
 
Visão do aluno 
Condição que estabelece ao aluno de curso em ambiente educacional 
virtual, acesso limitado às funcionalidades desse nível. 
 
Visão do formador 
Chave (funcionalidade) do ambiente educacional virtual que permite 
acesso a outras funcionalidades reservadas à condição de formador. 
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VRML (Virtual Reality Modelling Language) 
É uma linguagem de programação que estende a capacidade da 
linguagem HTML, permitindo, por exemplo, a construção de sites 
simulando ambientes tridimensionais (3D) interativos na web. 
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W 

 
 
 
 
 
 
WAN (Wide Area Network) 
Rede área larga. É uma rede de computadores que interliga ente si 
diversas redes locais. A área de abrangência de uma WAN pode ser 
maior que uma cidade (na verdade, pode representar uma rede 
mundialmente disseminada). 
 
Webcam 
Câmera digital ligada a um PC (personal computer) que proporciona a 
captação de imagens que podem ser transmitidas na rede em tempo real. 
 
Webcrawler 
Site na web que funciona como um diretório de endereços URL. O 
usuário pode realizar pesquisas através de algumas palavras-chave, e o 
programa faz uma busca em enormes bases de dados compiladas pela 
empresa que sedia o WebCrawler. 
 
Webdesigner 
Profissional que tem como função a criação e confecção de páginas 
para uso na Internet (websites). Cuida da performance, usabilidade e 
acesso facilitados a essas páginas, bem como de seus desenhos e 
animações. 
 
Webmail 
Serviço de e-mail em que o acesso se dá através de um browser (de um 
PC ligado à Internet). 
 
Webmaster 
Profissional responsável por manter a estrutura e funcionamento de 
um website. 
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Webtrends 
Família de softwares líderes em SITE METRICS (medição de parâmetros 
de um site), principalmente análise de tráfego, quantificação e 
qualificação de visitantes, gerenciamento do site, alerta e 
monitoramento etc. 
 
WEBTV 
Método de navegação pela web que utiliza um aparelho de TV e uma 
“set top-box” que transfere os sinais do cabo de TV por assinatura para 
visualização na TV. A WebTV é mais rápida que uma conexão por 
modem, e para quem não quiser usar um computador só para navegar na 
Internet, é muito mais barato. No Brasil só existem experiências neste 
sentido, muito embora esteja em franco crescimento nos EUA. 
 
Webwriting 
Estilo de produção de texto voltado à publicação na Internet. 
 
Wireless 
Transmissão sem fio, transmissão via ondas de rádio ou satélite, sem a 
necessidade de conexão física por meio de cabos. 
 
Wiki 
Software livre que proporciona a possibilidade de pessoas que não 
tenham muitos conhecimentos de informática, criarem páginas na 
Internet. 
 
www (World Wide Web) 
Ambiente estruturado em forma de um enorme hipertexto (hypertext), 
que é o ambiente mais usado na Internet. É a parte gráfica responsável 
pela explosão da Internet antes restrita a usuários localizados em 
universidades e meios militares americanos. Baseia-se na linguagem 
HTML para conseguir criar a interface gráfica capaz de permitir acesso 
a homepages criadas por pessoas, negócios e organizações. 
 
W3C (World Wide Web Consortium) 
Entidade que ratifica e estabelece padrões para a comunicação, 
formatação e programacão de páginas, aplicativos e navegadores para a 
Internet. 
  



EADUNICHRISTUS – GLOSSÁRIO EM EAD – 52 

X 

 
 
 
 
 
 
XML (Extensible Markup Language) 
Ferramenta de software concebida com a finalidade de facilitar a troca 
de documentos entre diferentes sistemas computacionais. 
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Z 

 
 
 
 
 
 
Zip 
Extensão que indica um arquivo compactado através de um programa 
do tipo PKZIP ou WINZIP. No mundo da informática é o padrão mais 
utilizado para diminuição do tamanho de arquivos. 
 
Zipar 
Processo de compactação de arquivos. 
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