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A professora Elektra é uma docente virtual implementada pelo CINTED (Centro Interdisciplinar de 
Novas Tecnologias na Educação) da UFRGS para tentar responder dúvidas dos alunos de cursos à 
distância. Trata-se de um chat robot que fica disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, 
complementando as atividades conduzidas pelos professores reais. A professora Elektra será 
apresentada ao público durante o II Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação, que 
o CINTED promove de 15 a 17 deste mês. 
 
 
Aberto a todos os interessados, o evento apresentará experiências sobre projetos de material 
multimídia para uso educacional, interfaceamento com sistemas educacionais, e ferramentas e 
sistemas de autoria. A programação inclui, ainda, mini-cursos sobre objetos educacionais, flash 
para desenvolvimento de animações, ferramentas para construção colaborativa e planejamento 
para educação à distância.  
 
A professora Elektra  
 
Um chat robot, também denominado de chatterbot, é um programa que procura simular uma 
conversação, com o objetivo de levar o interlocutor a pensar que está falando com outro ser 
humano. Essa possibilidade de dar a uma máquina a habilidade para interagir com uma pessoa, 
através de uma compreensão e simulação de seu comportamento, é, há muito tempo, alvo de 
pesquisas na área de Inteligência Artificial. Um dos mais antigos que existe é o Eliza, desenvolvido 
em 1966 nos Estados Unidos, com a finalidade de simular um psicanalista em conversa com seu 
paciente. A professora Elektra usa o software A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet Computer 
Entity), criado nos Estados Unidos, e é especializada em questões sobre a Internet. A sua base de 
conhecimento vai sendo continuamente ampliada na medida em que as pessoas que interagem 
com ela colocam perguntas que ela não consegue responder. A equipe de manutenção analisa os 
logs das conversações e inclui na sua "memória" os padrões que correspondem às perguntas e 
variantes, bem como as respectivas respostas. O trabalho é coordenado pela professora Liane 
Tarouco, coordenadora do CINTED.  
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