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INTRODUÇÃO

O trabalho é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso

construído a partir da pesquisa junto ao projeto de extensão

(Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudos sobre a Educação

de Adolescentes, Jovens e Adultos – Geaja) no qual o Fórum e

o Portal do Fórum Goiano de EJA encontram-se vinculados.

OBJETIVO

Compreender a importância da ferramenta de monitoramento

de tráfego Google Analytics implantada no Portal do Fórum

Goiano de EJA. E ainda, refletir acerca das possíveis

contribuições a partir dos dados gerados pela mesma.

METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa qualitativa, utilizou-se da ferramenta

Google Analitycs para o monitoramento de acesso e tráfego de

dados. Foi realizada a análise do comportamento dos usuários

durante a navegação do site e entrevistas.

REFERÊNCIAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda a construção do Portal depende do engajamento dos

membros envolvidos no movimento, da socialização,

disponibilização e envio de materiais produzidos pelos sujeitos

da EJA. Em 2010 solicitamos a colocação no Portal Goiano de

sistema de contagem de acesso, contudo somente em 06 de

junho de 2016 ela foi ativada: o Google Analitycs, uma

ferramenta de monitoramento de acesso e tráfego de dados,

que possibilita a análise do comportamento de usuários durante

a navegação em sites. Com ela é possível analisar entre outros

aspectos, o número total de visitantes, visitante único e

visitantes que retornam ao site, além da localidade dos

mesmos. Os dados obtidos no que se refere à primeira semana

de monitoramento de acesso informaram 998 acessos de

página; e nas páginas acessadas, percebe-se uma grande

quantidade de conteúdos, postados ao longo desses anos por

bolsistas que vem trabalhando nesse projeto de extensão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coordenação geral do Portal encontra-se na Faculdade de

Educação da Universidade de Brasília (UNB), porém cada

estado é responsável pela alimentação dos seus sítios virtuais,

de maneira coletiva, o que se torna um desafio de articulação

em redes. A base física e hospedagem no servidor encontram-

se na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília

(UnB), com orientação tecnológica realizada pelo Centro de

Desenvolvimento de Tecnologia e Conhecimento-CDTC/UnB.

Desde que foi criado o Portal do Fórum Goiano de EJA, em

2005, a coordenação é realizada pela Coordenação do Fórum

Goiano de EJA, em parceria com representantes da Faculdade

de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), e

tem sido mantido por meio do Projeto de Extensão EJA: Fórum

Goiano de EJA e Grupo de Estudos sobre a Educação de

Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja), por meio de bolsistas,

que procuram mantê-lo atualizado.

O Fórum Goiano de EJA faz parte da mobilização dos fóruns

de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, na luta por

políticas públicas, na articulação com diversos segmentos da

sociedade interessados na modalidade, no intuito de efetivação

do direito à educação. O Portal dos Fóruns EJA Brasil

(www.forumeja.org.br), criado em 2005, teve no ano seguinte

adquisição do “domínio – org”, o que possibilitou maior

autonomia dos 26 sítios estaduais e distrital dos portais EJA.
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