
 

Workshop Construindo e-books com a SAITEBooker é realizado pela 

Comissão de Formação Didática da Pró Reitoria de Pós Graduação, em 

parceria com o Grupo SAITE 

Em 04.06.2018 

SÃO PAULO - Com o objetivo de democratizar a produção autônoma de recursos 

educacionais, na última terça-feira (22), e como parte das atividades promovidas 

pela Comissão de Formação Didática da Pró Reitoria de Pós Graduação da USP, o 

Grupo SAITE realizou o Workshop Construindo e-books com a SAITEBooker, no 

Laboratório do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Universidade 

de São Paulo.  

Devido a grande procura do público, o Workshop aconteceu em dois turnos com a 

participação de discentes de diversos programas de pós-graduação da USP, de 

áreas distintas, tais como Literatura, Saúde, Engenharia, Direito entre outros. A 

pluralidade do público reforça as múltiplas possibilidades que a ferramenta 

SAITEBooker possibilita.  

Durante o encontro os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho 

desenvolvido pelo Grupo SAITE, bem como as funcionalidades da SAITEBooker. 

Além disso, com o auxílio dos tutores presentes, eles puderam aprender os 

comandos da ferramenta, para então, manuseá-la. Cada participante construiu 

algumas páginas de seu próprio e-book e alguns apresentaram seus trabalhos,  

comprtilhando sua experiência com a SAITEBooker.  

A atividade resultou em produções das mais diversas naturezas. Os participantes 

apresentaram materiais de sua preferência, em formato de livro digital, desde 

poemas diagramados harmonicamente a e-books com vídeos transmitidos em 

tempo real.  

Houve grande envolvimento e entusiasmo dos participantes com o uso da 

ferramenta.  

No período da tarde, o Workshop contou com a presença do Pró Reitor Prof. Dr. 

Carlos Carlotti, que também testou  o uso da ferramenta.  

O Grupo SAITE (Saúde, Inovação Tecnologia e Educação) é um grupo de pesquisa 

interinstitucional, cadastrado no CNPq, liderado pela Profa. Dra. Ana Emília 

Figueiredo de Oliveira, e conta também com a participação pela USP da Profa. Dra. 

Ana Estela Haddad, da FOUSP.  


