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REDE EDUNET

Maria Elisa Scalabrin *

Sobre o projeto

O projeto Rede Edunet, coordenado por Sérgio Amaral, é parte inte-
grante do programa de pesquisa Ciência e Tecnologia, Qualificação e Pro-
dução, financiado pelos órgãos FINEP e PCDT/CCDT/CNPq, que vem sen-
do desenvolvido por várias equipes de pesquisa, sob coordenação do Ce-
des, em diferentes localidades do país.

Este programa tem como objetivo analisar os requisitos educacionais
e de qualificação que as novas formas de produção e organização do tra-
balho vêm impondo às empresas, bem como algumas das conseqüências
do efeito conjunto da racionalização e da recessão econômica sobre as re-
lações de emprego e suas implicações educacionais.

Articulado junto à administração do programa, o projeto Rede Edunet
visa principalmente divulgar os resultados das pesquisas ao público em
geral, sobretudo aos vários segmentos da sociedade interessados no tema
da relação entre Produção e Qualificação, notadamente sindicatos, gover-
no, empresas e outras instituições de pesquisa atuantes nesta área. Além
disto, o projeto pretende também realizar uma comunicação virtual entre
pesquisadores e coordenadores, visando compartilhar o andamento e os
resultados de cada subprojeto  com os diferentes grupos de pesquisa.

Como acessar

Para acessar a Edunet você deve se conectar à rede Internet através
de um browser (programa de exploração gráfica), como o Netscape, Mosaic
ou Internet Explorer.

Uma vez dentro da tela do programa escolhido, você deverá digitar
o endereço (URL) do servidor do Cedes http://www.cedes.unicamp.br  e
teclar <enter> logo em seguida.

Você entrará automaticamente na Home Page do repositório do Cedes.

* Engenheira de Sistemas, Pesquisadora do Projeto Edunet – Cedes.
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Home page do Cedes

Esta é a página principal de entrada do site e ela possui vários links
- palavras sublinhadas com cor diferenciada - que, quando “clicados” com
o mouse, permitem o acesso a outras partes do repositório. Por exemplo,
se você “clicar”  nesta página em  Projetos de Pesquisa você obterá em
sua tela o módulo referente ao programa de pesquisa do Cedes. Ou ain-
da, se você “clicar” em Outros Links obterá uma lista de endereços de aces-
so para outros servidores interessantes na Internet relacionados aos temas
de Sociologia e Educação.

Programa de pesquisa
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Na página principal deste módulo estão descritos:

· os objetivos gerais do programa;

· o título dos projetos principais e seus subprojetos com links para
os mesmos;

· a equipe de administração do programa e

· um link para a página de artigos e resultados da pesquisa.

Cada projeto principal do programa refere-se a uma linha de pes-
quisa e apresenta uma página específica no site com os seguintes dados:

· subprojetos;

· objetivos e

· dados de cada equipe (coordenadores e pesquisadores).

O endereço eletrônico (e-mail) dos integrantes da equipe é descri-
to  em seguida ao nome. Estes endereços possuem um link e podem ser
“clicados” de forma que você possa mandar uma mensagem diretamente
desta página para a pessoa com quem deseja se comunicar. Contactando
os coordenadores você poderá tirar dúvidas sobre os projetos ou até mes-
mo pedir maiores informações sobre o andamento das pesquisas e pos-
sivelmente  requisitar relatórios parciais ou artigos específicos.

Revista Educação & Sociedade

A próxima figura apresenta a lista de itens relativos à revista. Você
poderá chegar a ela através de um link na página inicial de entrada ou
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digitando o endereço http://www.cedes.unicamp.br/revista/. “Clicando” em
Edições Anteriores você verá duas janelas na tela principal do Netscape
como mostra a figura a seguir.

Na janela superior da tela, será possível acessar os números
das últimas revistas publicadas. Ao selecionar um dos números, apa-
recerá na janela inferior a  capa e o sumário da revista escolhida.

Nos volumes mais recentes, os títulos dos artigos apresentam
links para seus respectivos resumos.

Os textos relativos ao programa Ciência e Tecnologia, Qualifica-
ção e Produção, publicados a partir da revista 56 na seção “Pesquisa no
Cedes”, podem ser acessados nas páginas da revista do repositório do
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Cedes. Os links levarão ao próprio texto em sua forma integral. Por exem-
plo, na tela retratada acima, “clicando-se” em O Projeto “Universidade e
Empresa, Ciência e Tecnologia”  você obterá acesso ao artigo que fala
sobre este subprojeto.

Cadernos Cedes

O Cedes criou também um espaço para a publicação dos Cader-
nos Cedes, com estrutura semelhante à da Revista Educação & Socie-
dade e com o seguinte endereço de acesso:

 http://www.cedes.unicamp.br/caderno


