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Resumo. Mediar no processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo numa perspectiva bilíngüe
(LIBRAS/Português) produzindo material didático em diversas áreas do conhecimento com aperfeiçoamento
do uso de recursos de multimídia e informática tais como imagens, textos, e vídeos, é o foco do trabalho.
Uma proposta inovadora usando as novas tecnologias de vídeo-conferência para WEB, no caso o Flash,
permitirá executar o Sistema de Ensino de Surdos (SES) em qualquer Sistema Operacional, facilitando a
inserção e distribuição do conhecimento.
Palavras chaves: Educação de surdos, TICs, Flash.

Title: SES
Abstract. An innovative proposal to mediate in the learning process of deaf students with a
bilingual perspective, producing didactic material in diverse areas of knowledge and improving the use of
multimedia and information technology resources, such as images, texts and videos, is presented in this work.
It uses the new technologies of video-conference for WEB, in this case the Flash, and will allow to execute the
Teaching System for Deaf (SES) in any Operational System, which will facilitate the insertion and distribution
of knowledge.
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Resumo: Os serviços vêm ocupando uma parcela considerável no pacote de valor que define um produto e,
sendo assim, há necessidade de se rever o modelo de gestão estratégicas das operações de uma empresa. O
objetivo deste artigo é mostrar a aplicabilidade das diferentes visões da estratégia de operações em uma
empresa de serviços que se diferencia pela adoção de modernas práticas de gestão e organização de suas
operações.. O estudo fundamenta-se no desenvolvimento de um conjunto de proposições que descreve a
estratégia de operações em serviços. Tal modelo é avaliado por intermédio da qualidade percebida do
serviço por um conjunto de gestores de uma empresa de serviços e de seus clientes em uma operação
específica. Com base nos resultados obtidos, avalia-se as expectativas dos clientes de modo a priorizar
investimentos. Conclui-se o trabalho com a proposição de ações e estudos para dar conta dos problemas e
oportunidades identificados.
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