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O professor espera que,¿ a tacada nova lição, os' alunos

adquiram mais conhecimentos. Pois os mestres também

têm muito a aprender. 'Quem se -imagina pronto _Iimita

seus passos e se condena ag, envelhecimento,
trabaiho deve ser um aprerrdiá/ado Constante. Por meio

dele nos transformamos; desenvolvemos habilidades. A

formação não termina comum diploma na mão. Nem;

dois, nem três. Não se pode deixar de tler, freqüentar
seminários, fazer cursos,pšrefIetir diariamente sobre o. _ .L1. , .\~
trabalbo.tpPorque-se pirecisodisseminasr a importânciairdoaprender; t ` -- ' r

l Howard Gardner



Resumo:

As perspectivade formação docente abandona a racionalidade técnica e imprimeza
necessidadede uma formação continuada. É fundamental, portanto, promover atividades
constantesde aprendizagem colaborativa e de interação. O presente projeto de curso de

Formação Docente On-Line constitui+se como uma possibilidade para repensariia prática

docente, amenizar ai dicotomia teoria-pratica através do emprego de recursos de

tecnologia da informação, propiciando ao docente a vivência de um processo de
aprendizagem,significativo e contribuindo para uma aprendizagem colaborativa na qual as

novas,tecnoIog'ias são tomadas como ferramentas' para formação continuada e como

novos recursos para 'B processo, ensino-apre.ndizagern.

Palavras-chave: Formação docente, Educação a Distância, Novas Tecnologias.
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ZJNTRODUÇÃO

[As novas tecnologias] “não__salram do nada repentinamente, com sinistro

objetivo de dominar o mundo." Foram chamadaspela evolução geral da

sociedade_. pertencendo à lógica geral de nossa época. Não podem fixar-se

a uma estratégia de dicotomia contábil, que visaria a reduzir a coluna de

efeitos negativos e alongar a de efeitos positivos. O que está em causa é o

blocohistórico do qual as novas tecnologias sairam. O futuro só pode ser

definidoa partir do futuro da própria modernidade”.Jean Chesneaux
O.projeto ora apresentado destina-se _à implantação do curso de FORMAÇÃO

oocENTE ON-LINE - ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS E SABERES
PEDAGÓGICOS *a ser oferecido na modalidade Educação a Distância e visa elucidar

seuspressupostos, caracteristicas e objetivos. z
-A base de sustentação desta proposta é a constituição do aluno enquanto sujeito

ativo 'noz.proce`sso cognitivo. Objetiva-se respeitar. o ritmo pessoal de aprendizagem

utilizando as novas tecnologias como possibilidade de otimização, intensificaçãose

su`pe_ração. Nesta perspectiva, a “sala de aula" fé tomada como um espaço
necessariamente coletivo e de zpesquisa, no qual o aluno abandona o papel de mero
coadjruvantede um jzrozzesso de ensino-aprendizado baseado na mesmice, na repetição

de_ve|has formas e fórmulas para constitui-se em protagonista e principal_ responsavel

pela sua formação e qualificação.
Tais questões revestem-se de relevância absoluta para a prática docente em

EAD,.pois permitemâa reflexão necessária acercado papel e da importância das novas

tecnologias informacionais. para a educação em geral e,de modo mais especifico, para a

edUCäÇãO' àr uirstântziët epossibilitam uma postura que, distante dordeslusmbramentoíjdo

medoefdo imobilismo, permite a percepção das aplicações destas novas tecnologias dainformação.
10.



Portanto, a estrutura do curso de especialização e os mecanismos'-uttilizados

parartsua organização visam a humanização do aprendizado e o rompimento com a

massificação/fragmentação do conhecimento. f
Durante zo' curso dispe_nsare.mos atenção especial". ao aprimoramento teóricof

pedagógico, à fundamentação conceitual necessária para uma ed_ucação transformadora

e ao tratamento e utilizaçãóo de novos meios e tecnologias.

No caso do aprimoiramento teór¡co~pedagógico, o mesmo ocorrerá a partir da
discussãø de teorias pedagógicas, psicológicas* «e cognitivas. A fundamentação

conceitual sobre of homem e ocontexto social será elaborada pelo professor/facilitador

com base ern:referenciai"s sociológicos e filosóficos. Por fim, como a experimentação de

novos meios e tecnologias (internet ¬- web, videoconferências, Içistas.rQázde
discussões/fóruns,  e e-mail - programas eaplicãtivos, audioconferência, -fax,
conferênciças, televisionadas, fitas cassete, rádio, tv, etc.), visamos superar ozzda
dimensão espacial e temporal facilita-ndo e individualizando o apren-dizado.~

11



3-JusTiFicATivA

A~formação deeducadores vem sendo-, principalmente a partir da década de

(1990, aIvo_ de muitas discussões e. descontentamentos., Varios pesquisadores como

Nóvoa (1992), scnõn (1992), Açlarcão (1996), Perrenoud (1999), Fontana (2O;O»O)t_criticam

por enfoque clado. à formação destes profissionais baseada, principalmente”, .na
racionalidade técnica.

Por racionalidade tecnica entende-se a epistemologia que deriva da fllosofia
posi_tivista else constrói sobre os pirópriaa principios da investigação universitária

.contemporânea (Schön, 1992). JA racionalidade técnica defende a idéia de que. os
profissionais zderv'em¿¿sol.ucioinar problemas ,instrumentaisfušmediante a seleção dos meios_ . ¡ '
técnicos e desconsiderando os saberes construídos ao longo_das trajetórias docentesçff'

Para Schön (1992) os “profissionais da prartica” que são rigorosos resolvem

problemas instrumentais bem estruturados mediante a aplicação da teoria e da técnica

oriundas do conhecimento sistemático.. 'O questionamento deste_ tipowde
pçrofissiionalizaçtão ocorre quando se esgota o repertório teórico e os instrurnrentos

construídos como referenciais e o profissional não sabe comolidar com as situação.,

Alaircãoz(1996) nos coloca que imperam na foírrnaçãoibaseada na raciónalidaade

técnica três pressupostos principais: _ ii
~/ .A convicção de que a investigação acadêmica contribui para o desentvolvimentode

conhecimentos profissionais úteis;

,Assume-se com uma certa frivo/idade que o conhecimentoprofissional ensinado nas

-instituições de forrnação deprofessores prepara o alunoàrnestre para os problernase

as texigênciastdo mundo real da sala de aula;_ ,_.__ Á ¡i__(-_ ' ur
9 Ligação hierárquica e linear estabelecida entre ao conhecimento científico eiasflsuasJ

aplicações técnicas que tende a criar o convencimento. deique há uma relação linear
_ ,.ø "

9 entre as tarefas do ensino e os processos de aprendizagem"._ ¬ I _' ,
A racionalidade técnica) no trabalho do professor estabelece ,uma,ç_çfalta**Í..çde

ampliiiação dos conhecimentos. Esta perspectiva de trabalho não admite novas formas
de ensinar e 'estabelecer o processo ensino-aprendizagem, alem disso, cristaliza,
conhecimentos sem enriquecerou questionar o trabalho realizado. Í t; '
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Ultrapassando concepções fragmentãrias, exclusivas, maniqueistas ou

polarizadoras de formação., dellneia-se outro tipo de formação; "formação
.pe_rmanente" (FREIRE, 1982) e ou "formação" continuada" (NÓVQA, 91992,

PERÊHENÓUD, e19d9`3)., Estes dois termos trazem como eixofcentral ao pesquisa em

meduúarçâo. valorizam o .conhecimento-, do professor, ea em um processo
interàtivo/refI'e×ivo,.Abuscam contribuir para uma análise do próprio fazer docente".

E~ducar/.formar"hesita nova perspectiva é considerar, conforme defende Nóvoa(1992),

os professoresa partir de três eixos. estratégicos: a pessoa do professor esua
experiência; a profissão e seus saberes, e ao escola e seus projetos.

¿,¿"A. formação .não se constrói por;-.acumulação (de cursos -de
conhecimento ou de técnicas), mas através de umtrabalho. de
reflexão critica sobrerprãticas eide' (re)construção permanente de
uma identidadepessoal. Por isso éi tão importanteeinvestir na
pessoa ~a _dar estatuto ao saber da experiênciaf. (NÓVOA, 1992,

Port*an»to.,i_énpreci.so respeitar os professores como pessoas, seres

incompletos e eterno_s aprenndirzes, que a partir. de uma formação conteixtualizada

buâcàm transformar-se, entendero grupo no qual estão inseridos e ressignificarasuas práticas pedagogicas. L
O cerne da formação continuada é desenvolver o educador piesquiisador.

Um vpfofissironal que tem, prinje_iramente,d uma atitudednlcotidianazde reflexividadjefida

Sua pratica, que busca nuinnni doompreender W os processos de d aprendizagemi

desenvolvimento deseus aludnosš _ nn e_que vai construindoautonofmiapna int,erpretaçrão

da reariióaóe ter dos saberes pre_sentes__no seu fazer pedagógico. J  1. nefr
Desta forma, como nosretrata Marin,

“não” se trata de uma simples aquiisiçãodjde conhecimentos, mas de
uma transformaçãofda propria pessoa. envolvendo mecanismos
psicológicos mais amplos, e essa interação sujeito-mundo (local onde
haojto ezno qualdou e recebo-significações) e que faz aparecerefm
problemas -`'' mais `profundo's_, os o_u,aiš*' a simples instrução ~'i i não
consegue resolver. É 'necessaria uma prática' transformadofra
constituida pela teoria e pela ação, formando uma proposta
pedagogicaqueftinão concebe as pessoas como 'destinatãrias' mas
comosujeitos da propria atividade politica"1(MARlN,. 1995, p1 _1i . .

Busca-se,portanto, uma novacompetência pedagogica, surgida a partirda reflexão na

e sobrea prática, que em um movimento deação-reflexão-ação, caminha para uma
913



menor r, b d`¡cjotom_çia. tçeoria/pratica, entendendo sempre que entre uma dieterminadazí¿t1eo_rifàdo
i§pa'rtir"vdas indagaçõesdfaquilo que faz.

Estèsdesafiossorgeredm a ruptura d0_Sb modelos já implementados para a formação

,docente,;. Al§on.ta*m~'parra asintdroduçãot de mudanças significativas na própria concepção

dosi-stemaldeformação de professores, tanto inicial quanto em serviço. Preocupações
que tem.enfcontrado_o;resson_âincl.a nos novos dispositivos legais e politicas públicas

idiçr_e'oëid'lTá ás=jpara'~ á  ucação.  Ê  E
s,,Enteini.d'e,mo5».gÍgo o momento exige urgência- em encontrarmos respostas' fàs

questões;__re=l.ati\/as  realidade e‹1u¢a¢¡órl”à| e a fõrmsáçâo .doce-nte, aqui descritas

sutmar_iamente_.. Este desafio se -constitui enquanto o “fio condutor" do curso que~Íaqu'ipropomos. S
ç Buscamos uma nova organização curricular, composta por três eixos- centrais, na

pretende que a dimensão sócio-cultural e política da educação Seja
c.ompÂréieinditdaz àr luz -das diversas áreas do 'conhecimento .que perpassam o fazer

pedago'gçicoëerscolar. -Urnil currículo integrado à necessidade de construção da identidade

individualdo'educadorêeducando eda identidade social da escola. 4
Gomez (1992), nos aponta alguns aspectos. a serem considerados na formaição

dei.p,rofe_ss"ores dentre el_es,. o entendimento daprática como eixo central na fofmaçiâø de

çprçrofeessoreisriifazendoése imprescindível negar a separação artificial entre teoria :ei prática

no.â*mb§ito «r_d deformaçãoprofissional.

Resultados de pesquisas recentes sobre o ensino nos Estados Unidos apontam

para a classificaçãoepistemológica dos Saberes Profissionais dos professores. Segundo

Tardifç(2000), os .saberes são classificados em três_ categorias: “Temporais, Plurais e
Hesterogêneos, ~Person=rai¡zados e Situados”. ii

o C)ss"iTempora¡Ê§f* resultamde uma construção ao longo da vida. Por sua vezícos

HefteirOgëneos” são de 'fotntesrldiversas e, por isso, correspondem '¡':a`{šum
ctonjuntoqidve “repertór¡‹:>sA de Conhecimentos”. Tais Saberes são incorporados, ao_ longo

da vida, tanto na Formação Escolar Basica e Superior como no exercícioda Profissão,
'pormeio de. exemplos, contra-exemplos econselhos na vida familiar e na profissão,
alem darllwformaçâo divulgada pela mídia.
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A relação dos professores com estes Saberes ,P/urais e Heterogêneos é de

*utilização integrada no trabalho, em função de vários objetivos que procuram atingir
simultaneamente”. Fazem parte desta Categoria: conhecimentos culturais e" pessoais,

conhecimentos disciplinares, didáticos, pedagógicos e curriculares e conhecimento da
experiência 'própria de trabalho, da experiência de professores e colegas e da tradição

pedagogica, queé transmitida deuma geração para outra.
1 f A terceira Categoria do Saber refere-se ao Saber Profissional “Personalizados e

Situados”. Oiprimeiro aborda os saberes apropriados, incorporados subjetivamente e, o

segundo, os saberesiiconstruídios e utilizados em função ide uma situação particular. e

nessarelação ganham sentido,

O que a pesquisa sobre os saberes profissionais mostra é que eles
são fortemente personalizados, ou seja, que se trata raramente de
saberes formalizados, de saberes objetivados, mas sim de saberes
apropriados, incorporados, subjetivados, saberes que é difícil
dissociar das pessoas, de sua experiência e situação de trabalho.(rARolF, 2000, p.15 )

A criação de .um curso destinado a formação docente atende a necessidade da

redefinição da função social da,_¿escola, de mudanças estruturais na educaçãoleíçno

processo de formação dos docentes. Necessidades que já se encontram, em grande
medida, delineadas nos estudose pesquisas sobre o assunto e reconhecridasenas

diretrizes da politica educacionalvigente. Q
O processo de mudançasna sociedade, nas relações de poder e nos 'sistemas

devalores e identidades tem apresentado desafios a todos os segmentos sociais,:Íi:À
Escola, aos pais, alunos e educadores cabe o desafio em decidir o que, como e para

quê aprender; _em possibilitar az promoção dos valores d_e,,,respeito, 'solidariedadefe

tolerância; em desenyolver as Çapacidades cognitivasideiordem superior: pessoais _.,, e

sociais; em saber interpretar as opções ideológicas e de cofifiguração do mundo, etc.. .Êf`j=z.í,~

A situação atual da educação apresenta demandas e abre espaços para o
repensar das complexas relações estabelecidas entre o conhecimento ea cultura, o

ensino eo cotidiano e:scolar.zImpõe aos educadores ea redefinição da organização .dos

curriculos e do trabalho escolar, dos processos de construção do conhecimento, das
concepções acerca das relaçõesde aprendizagem e dos critérios de avaliação.
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A compreensão de queeo campo da educação articula-se às lutas sociais,

politicas e culturais da sociedade esta diretamente vinculada ã premissa da construção

da cidadania. Isso exige do edu_cador o norteamento de seu trabalho por principiosde

humanização e socialização potencialnizadores da reflexão, da critica e do
posicionamento dos alunos diante dos problemas sociais e pessoais.

Assim, a escola necessita se organizar de forma a' promover a capacidade de

analisar e resolver problemas, criando espaços que valorizem o diálogo, a convivência

humana e o bem-erstar social.
O reconhecimento destas exigênciasnimplica af neeessidade da formação de um

novo profissional da educação,_ portador de` perfil e caracteristicas que possam
responder ãsdemandas colocadas pela rica, diversa e conflitante sociedade brasileira.¿ z

A prãticadocente exige cada vez mais a formação de profissionais inquietos e

sensíveis aos processos multiculturais que caracterizam a produção do conhecimento e

a dinâmica social. Um profissionalzcapaz deincorporar à aprendizagem as tecnologias

disponiveis, atento acorlstrução das identidades, ao mundo do trabalho, às relações deraça e de genero. _,
Neste sentido, as propostas de formação de professores devem buscar dialogar

com as área-s de produção do¿.conhecimento considerando suas peculiaridades ,e

implicações para a aprendizagem.,D,evem ,estabelecer a conexão ensino/pesquisa,

valorizandoa formação intelectual_do_futuro docente e priorizando os princípios etiqos,

didáticos e pedagógicos que contribuam para a “re-significaçäo” da escola e do papel doprofessor;
Estes desafios sugerem a ruptura com os modelos já implementados parana

formação docente. Apontam para a introdução de mudanças significativas na própria

concepção do 'sistenäa de formação de professores, tanfito inicial quanto em serviço;

Preocupações que tem encontrado ressonância nos novos dispositivoselegais se polítieas

públicasdireci=on-adasãeducação. L
U Entendemos que o momento exigeurgência na elaboração de respostas às

questões relativas a realidade, educacional Ie a formação docente, aqui d,escr_ita
sumariamente, Este desafio se ,constitui enquanto o “fio condutor" do curso ora proposto,

Esperamos que a_ dinâmica da,Formação Docente' On-Line contribua
efetivamente para a formação de um “profissional dê sinteses" que domine as

,iõ



comp'etê~n~cias e os conhecimentos necessários à compreensão do mundo, =dos

problemasreais;-capaz de entendê-los, entender-se e intervir na vida social e cultural.

Um profissional ,capaz de fazer escolhas pedagógicas, qualificado técnica, criticae
eticamente.

v

i
1

A Lei Federal n° 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação - e o Plano

Nacional de Educaçãiodirecionam as políticas públicas brasileiras no campo educacional

rumo -a mudanças significativas em relação aos profissionais de educação e visam,

sobretudo, a -elevação dos padrões de desempenho. Qzestacam-se entre as diversas-.` _ :|.
medidas, .o estabelecimento do ensino superiorcomo patamar mínimo de escolaridade
na- formação desses profissionais e a necessidade da realização de programas de

"formação para-todos os professores em exercício, utilizando inclusive os recursos da

Educaçãoã Distância.

Tais exigências estão em consonância com as demandas sociais eo-.uz
complexidade e projetam novas perspectivas para a prática pedagógica.

Segundo Perrenoud (2000), a educação passa por um processo de mutação e

isso exige do- professor o desenvolvimento de novas competências. O processo ii~" de

produçãodo conhecimento exige a consideração dos diferentes niveis de complexidade

e requer-"uma fparticipação .ativa do discente. neste processo. Entre'as“novas
competências apontadas por Perrenoud, destacam-se:

1- Organizar e dirigir situações de aprendizagem.
2- Administrar a progressão das aprendizagens.
3- Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação.
4- Envolver os alunos em suas aprendizagens_e em Seu trabalho.
5- Trabalharem equipe.
6- Participar da administração na escola.
i- Informar e envolver os pais.8- Utilizar novas tecnologias,

7

9~ - Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão. ç , _:_.  _,
1()- Administrar, sua” própria formação continua. i(PERRENOUD,_12000, p.1_4)_, " 0 0 _

No interiorclesta proposta, nos interessa mais especificamente a abordagem das

competências 8 e 10. Vale ressaltar que a introdução-da discussão da,__utilizaçãp~das
novas tecnologias e multimeios no processo de ensino-aprendizagem ocorrerá :aspartir

das novas propostas para elaboração dos projetos pedagógicos e do desenvolvimento` ¡\ .a à . _ _ .  I -I
das competencias requeridas pelos perfis dos alunos.
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As telecomunicações e a informática têm evoluído de tal forma que, alem de
tornarem obsoletos muitos conceitos ei' técnicas tradicionais, tendem a introduzir novas

alternativas e novos modelos na sociedade da informação e do conhecimento.
(SANTOS, 1999)

'Neste contexto, torna-se necessarioia sensibilização dos professores para a
importância de atualização constante e da integração das várias tecnologias aos
processos metodológicos. Estasferramentas são faciiitafdoraâ do aprendizado, pesquisa

ezenriquecimento em¿sua pratica profissional.
Í Papert (19943 expõe umçexemplo bastante interessante, sobre a evolução do

ambiente escolar. Se um grupo de médicos doséculo passado fosse transportadoaum
centro cirúrgico dos dias atuais, afim de acompanhar uma cirurgia cardíaca, por

exemplo, dificilmente poderia 1t,a¢ompannar.o trabalho --dos cirurgiões, tamanha a

diferença entre o ambiente atual e aquele vivenciado pelos visitantes. Por outro lado, se

esta viagem no tempo tivesseífcomo personagens professores do século passado,

transportados para uma sala de aula atual, estes não teriam maiores dificuldades, para
assumir o trabalho de seus colegas moderno-s; No máximo, passariam por umlbreve

periodo de adaptação para tomarem conhecimento de alguma nova metodologia. Ao

final, provavelmente, conseguiriam, atuar na sala de aula moderna sem maiores
problemas.

Tal exemplo evidencia que enquanto varias áreas de conhecimento sofreram
completa reformulação em seu modus operandi, graças, entre outras coisas, à .absorção

denovas descobertas tecnológicas, o ambiente escolar continua basicamente o mesmo,

a despeito de varias. tentativasgçlde srenovação. A _relação de *transmissão'tido

conhecimento” permaneceu praticamenteinalterada dentro d,a_.escoIa:,J_ z. f_`
[prevalece]o usofdo giz como o .recurso tecnológico .mais
comum emznossas escolas, quequase sempre supõe uma didática
centrada na fala do professor e na passividade do alun_ó.l...(CYSNElROS,==“l991, p.12).

Por outro lado, existe, também, o desconhecimento do manejo dos recursos

tecnológicos e do uso. dos mesmos na dinamização da aprendizagem e do crescimento

integral do aluno. Além disso, ‹o uso de tecnologias educacionais exige < uma nova

dinâmica em sala de aula e mudança de postura frente ao conhecimento escolar, bem

18



como aos objetivos da educação e isto requer _a revisão -dinâmica curricular dos cursos

de formação inicial e continuadade professores.

Todavia, também constatamos que esta aparente indiferença e/ou
*resistência l-por parte da educação perante as inúmeras
transformações na estrutura tecnico-econômica-social, nem sempre
foram vencidas no plano das instituições reais, ainda que se
encontrem presentes nas principais problemáticas em voga (...) A
educação, enquanto atividade humana fundamental, encontra-se
neste movimento, oscilando entre umaiposição de resistência
(típica de uma situação de mudança) que busca recuperar e
guardar suas tradições e um “desl_umbramento" (nem sempre
píertinente) frente ã possibilidade de transformação. (SANTOS,
2001, p.20)

R

Ainda hoje o quadro ..z~é basicamente este; o professor atua como
detentor/transmissor do saber construido para o aluno.. Por sua vez, cabe ao aluno

apreender o conteúdo transmitido ereproduziêlo nas avaliações. Mais do que uma
relação de saberes, entre o professor e o aluno de nossas escolas e faculdades há uma

relação de poder, permeada pelas avaliações ~e pelas notas. Esta relação équase

sempre unilateral, exceto em alguns núcleos que tentam alterar esta situação.

Contraditoriamente, o avanço tecnológico - em particular das tecnologias de
informação- produz relevantes transformações sociais, econômicas, culturais e políticas.

Tal fato interfere e' influencia no processo de aquisição e construção do conhecimento
criando novos cenários e necessidades. Assim, incapaz de acompanhar as
transformações de seu tempo, auniversidade cria obstáculos cada vez maiores paraa
construção de um conhecimento ,crítico e transformador que possibilite a construção de

saberes e práticas que levem “*ii1 tanto ao entendimento da realidade' quanto ã suatransformação.
Como avanço real das novas tecnologias da informação, o conhecimento pode

distanciarfse do espaço fisico da sala de aula“'e da figura  professor¬transmissor.
novos multimeios estão transmitindoinformações para além do espaço físico das
escolas, bibliotecas, museus, etc. Um. professor, que esteja em sintonia com estas

tecnologias educacionais, descobrindo sua aplicabilidade em sala de aula, en‹¡iquç<zerà o
processo educativo e contribuirá para o desenvolvimento de uma nova prática
pedagogica.
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Neste sentido, podemos afirmar que a palavra-chave para entendermos a

relação do aluno como os novos meios de informação é AUTONOMIA. O aluno deve
'reconhecer-se como agenteativo do processo de aprendizagem e, o novo papel que o

professor exercerá, será o de facilitador e interlocutor, não mais de reprodutor ou de
“transmissor” de conhecimento. g

Para tanto, urge criarmos condições que permitam ao docente a construção de

autonomia diante das novas tecnologias, condição indispensável para que seus alunos

possam, contando corn orientação e segurança, aventurar-se e constituir-se enquanto

sujeitos do conhecimento. O discente necessita desenvolver as,competências para

avaliar as fontes e criticar as informaçõesfrecebidas.  discente teria, como disse
Edgar Morin, uma “cabeça feita" e não uma “cabeça che¡a" de informações desconexas,

descontextualizadas que carecem de compreensão. (Morin, 2000)

A manutenção da inabilidade dos docentes para a utilização das novas
tecnologias como facilitadoras do processo ensino-aprendizagem sÓ colabora para a

reprodução - no plano virtual - dos erros de uma educação bancária e cumulativa que

caracteriza, ainda hoje, o ensino presencial (apesar da intensa discussão e produção

acadêmica crítica ao ensino tradicional). Deste modo, o projeto politico pedagógico ora

apresentado, parte da reflexão sobre a aplicabilidade das novas tecnologias ao ensino
de modo a colaborar para oldesenvolvimento do discente enquanto produtor deconhecimento. "ul \

\

A ,mudança da escola, atraves da utilização, dos multimeios, passa,
necessariamente, pela mudança ¿ , de mentalidade daqueles que utilizarão estes

instrumentos uma vez que por. mais' sofisticados e encantadores que sejam, os

equipamentos são meras mãquinas,_.,~
Em nossa opinião, apesar de toda a sensação dejdesinformação e medo, ainda

há, nos professores,  desejo bastante evidente de transformar sua atuação com base

nos multimeios. Embora seu comportamento oscile entre otradicional e o transformador,

é certoque ha, nos docentes, interesse em aprender a utilizar os multimeios de modo

adequado, participando,,eles mesmos, das descobertas dos alunos.
Nesta perspectiva, ocurso de especialização on-line valorizarã as experiências

culturais e os conhecimentos prerviosçdos docentes, tornando-os como ponto de pafiílía
para a reflexão e elaboração teórica, estimulando al reflexão sobre ai prática e
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promovendo uma formação concreta, continua e relacionada à pratica cotidiana bem

como a instrumentalização para a utilização das novas tecnologias na prática _escolarcotidiana. \
A “Formação Docente On-line” colaborarã aindapara a capacitação dos

docentes e o desenvolvimento das habilidades necessarias para a utilização, manuseio

e adoção dos recursos de multimeios, das ferramentas da internet como possibilidadede
inovação da atividade docente e superação de uma pratica pedagógicaapartada dos

avanços e dilemas levantados pela sociedade da informação.

A experiência_,cloi processode aprendizado “on-line”, no qual é adotada uma

abordagemconstrutivista,e colaborativa de aprendizagem, centrada no aluno e coma
utilização idas tecnoilc›grias já referidas, propiciarra um avanço considerável no campo

pedagógico e na revisão da pratica pedagógrça nosantigos “moldes tradicionais”.

STRUCHINER. apresenta- as. seguintes finalidades de um ambiente de
aprendizagem construtivista:

1. 'possibilitar ao participante experiências no processo de
construção do conhecimento nas quais assuma a responsabilidade
pela decisãodos método_s e conteúdos de estudo; `
2. oferecer diversas* experiências e acesso à múll_tipla_s
representações de fenômenos e problemas estudados;   i is f

3. Bfll/.¢|V€f'Ê';`¿""8 aprendizagem em contextos zirealistaswe
relevantes,“f"isto,e, mais autênticos em relação às tarefas daaprendizagem;
4. encorajar “apropriação” e “voz” no processo ~~de
aprendizagem, colocando o professor/tutor num papel de consultor
que auxilia os participantes a organizarem seus objetivos e
caminhos na aprendizagem;

5. envolver a aprendizagem.-fem experiências sociais,
incentivando a cooperação entre professores-alunos,alunosalunos; " `
56. encorajar a auto-conscientização do participante sobre o
*processo de construção do conhecimento compreendendo cqmo
aprende e sendo capaz de explicar porque e como um determinado
problema *foi resolvido. (STRUCHINER. apud CUNNINGHAM etal,'l 993, p_.111-2)  t

Desta forma, colaboraremos para o desvelamento da tecnologia como uma

ferramenta de ensino colocada ja serviço de uma escola crítica, reflexiva, transformadora
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e atual. Uma escola-, com professores e alunos capacitados para superar paradigmas,

até entãoinquestionadosr.
, .

Com a mudança de perspectiva e com a atualização dos conhecimentos e da
didática docente, certamente teremos uma participação ativade nossos alunos, um

maiorenvolvimentot do docentee ol fomento de investigações nas diferentes áreas do

conhecimento.

Ao recolocar o aluno e o professor como sujeitos, ela.boradores e produtores do

conhecimento, a utilização dos recursos tecnológicos, dos multimeios e da Internet, será

apresentada como meio e ferramenta e não como fim emççgi mesmo. Vislumbramos com

no Projeto de Formação, uma aprendizagem”integral, significativa* e intercambiãvel nas

diferentes ,áreas do conhecimçentofi e facilitadora na v aquisição das competências
fundamentais para osprofissional/cidadão.

Esse enfoque distancia-se daidéia de que o conhecimento acumulado possa ser
compreendido e compartilhado através da mera transmissão “de informações e deiuma

visão linear re simplista dos fenômenos envolvidos, independentemente das condições

emque ocorre. Assume que o processo de formação tem como eixo fundamentalo
pensamento critico e produtivo e a atividade consciente e intencional do aluno na

resolução de problemas do mundo real e em diversas instâncias, informada por uma

gamade conhecimentos e metodologias que vêm se desenvolvendo e renovando acada



4.'ÓB.J ETIVOS

4.*1- oe.: Erlvo GERAL
ä .

Apartir da_ reflexão sobre af prãticaeducativa dos discentes, promover o seu

desenvolvimento pedagógico visando um ape rfeiçoamento contínuo e a sua capacitação

para a utilização de recursos tecnológicos como metodologia de ensino.

O oferecimento do. curso. na modalidade de. Educação ¿a Distância (EAD)

assegurara aos profissionais impossibilitados de realizarcursos totalmente presenciais,

suaparticipação,-envolvimento eptimização das tecniologiafs disponiveis.I 4 `
4.2- oeu ET|vosEsPEciF|cos

1. Ampliar sa., formação didãticofpedagógica dos docentes, possibilitando-lhes o
tdesenvolvimentode suas habilidades e de seus saberes;

2. Refletir sobre o processo ensino/aprendizagem a partir da problematização da
vivenciado discente;

3. Superar os limites de temipgoƒe espaço e integrar comunicação, informação e
,f0f"7f=lÇäo;z A i«

4; Compreender a dinâmica da educação à distância composta pela interação on-line e

presencial compessoas, te×tos,,so*ns, imagens;  ç
5. Possibilitar a. interdisciplinaridade, utilizando .a Internet para acessar vários

conhecimentos simultaneamente;

6. Desenvolver as habilidades ,necessárias para que o docente utilize e apliquefas

referidas tecnologias e recursos;
7. Apresentar as ferramentas Ídafcapacitação on-line ¡co_mo recursos utilizáveisem

cursos presenciais de modo _a inovar a didática e possibilitar a .melhoria do processo

de;aprendizagem;ll§¿§.
. -Promover o enriquecimento do processo educativo. e o desenvolvimento de uma8

educação em sintonia com 3. realidade, tecnológica e forma de motivar o' aluno e
atender aos diferentes estilos de aprendizagem;

9. integrar astecnologiasiao processo pedagógico;
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10

11

1.2.

13

Promover a interlocução entre os docentes e discentes através dos recursos da

internet: - G-mail, conversas on-line, viva voz, plantão de dúvidas e foruns de

discussão - de modo ea tornar a aprendizagem colaborativa;

Proporcionar aos graduados tem nivel superior que atuam ou pretendam atuarna
área de educação, a especialização em Práticas e Saberes Pedagógicos;

Exercitar ta interdisciplinaridade, tendo como referencia¡s_ os s_ujeitos da
aprendizagem, as áreas de conhecimento, o contexto sócio-histórico e asnovas

tecnolog ~ias, com vistas à construção de uma nova práxis educacional;

Verificar a intensidadee a natureza do enriquecimento do processo educativo e_ do

desenvolvimentoidie uma educação em sintonia com a realidade tecnológica, social e

cultural, possibilitando a motivação do aluno e o atendimento da diversidade de

estilos de aprendi zagem.

.:'
-‹¬¬,

ii
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5. PERFILDO PROFEÊSOR QUE SE PRETENDE FORMAR

Na história do ser humano deparamo-nos com duas formas-de conhecimentozio
conhecimentodo cotidiano e o conhecimento formal; Embora tais formas não devam ser

encaradas como dicotômicas, entre uma e outra há uma distância importante e o
processo para percorrê-la implica atividades complexas. Assim, anoção comum _de

ensino-aprendizagem, geralmente entendida como dois pólosde uma situação na qual

participa educador e. educando,precisa ser acrescida do conhecimento, poisé em torno

dele que se da a açã . Ê ç,
Nãohã uma ação de ensinar e umadação de aprender, distanciadas no tempo e

espaço. A aprendizagem não se reduz ã relação educador - educando, professori
aprendiz; Ela ocorre em varias outras instâncias. No entanto, cabe ao educador orientar
oaluno erapresentar-lhe outras' possibilidades. Desta forma, o aprender se iniciaifna

situação de ensino e não se limita a ela. `
Pensando em implementar uma nova proposta de práxis pedagógica,

pretendemos formarum quadro de docentes que:

to Reconheça aimportãnciado conhecimento cientificamente acumulado;

z Considere a realidade doçalunozcomoponto de partida para o seu trabaIho;¡~'

. Revele cazpacidade de tra_bial,h,ço, em equipe; ,Í ç. _, ..-1

o Potencialize a formaçãoprofissional com visão interdisciplinar e comprometida
com ra. qualidade do trabalho__ed,ucacional;

ø 'Avalie a ed_ucação como processo continuado e para toda, a vida;

zø Valorize a autonomia e a autoàestima do aluno;

‹› lmplemente as relações humanas visando a humanização do trabalho;

vó Preocupe-se cgm o amadurecimento ético - profissional dos alunos;

Q Domine recursos e tecnicas metodologicas condizentes com a atual|dade,.._e__.

«necessidades profissionais;

ø Preocupe-se com' sua permanente formação e especialização objetivandoestar

sempre atualizado na sua pratica docente»
ir.  .,'| J. 1 , _~ Q..
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6- FUNDAMENTAÇÃO 'rEÓRlcA

As instituiçõestformadoras de profissionais de educação estão vivendo um

.importante momento de transição face _,,ãs____ recentes transformações no mundo do

trabalho e, mais especificamente, naquelas áreas onde o conhecimento e a informação

são o ponto de partida para a prática profissional.

A inovação da didática docente e sua aproximação com os dilemas de nosso

tempo sÓ podem ocorrer com a consideração das potencialidades - e das dificuldades 

levantadas pelas novas tecnologias. A praticarpedagógica;-¿não pode continuar apartada
dos avanços tecnoilogicos uma vez que o-“computador vem se tornando, e com alta

velocidade, 'o principal meio de comunicação e transmissão de conhecimentos e
informações.

A educação não pode continuar apartada dasinovações em curso. O professor

precisa abandonar a idéia de detentor e transmissor de conhecimentos e saberes

acumulados. É preciso, neste novo contexto, `assumir uma postura de facilitador da
aprendizagem. Segundo Mercado,=r'-ÍÃ f *z

“A imensa quantidade de informações com as quais o Cidàidãü tem
que lidar, obriga o educador a reavaliar as estratégias pedagogicas
em uso, ascapacidades esperadas do aluno, o papel do professor
ei as metodologias de ensino. Sem as reformulações necessárias,
corre-se o risco de se ter escolas irrelevante para os alunos e

mesmo, formar profissionais mal preparados._(lvlERCADO,'1999,
p.3^1)

4.

Por outro lado, o aluno deve abandonar a posição de simples armazenador e

reprodutorde conhecimentos para ser um sujeito ativo, construtor de conhecimento. _,

O profissional da area de educação tem tripla função: produção, construçãoie

socialização de conhecimentos. Para tanto, deverã ,desenvolver habilidadesfiçe
compietências que peffmitam suaiijnserção no cenário contemporâneo enquanto, docerjte,

pesquisgadorie gestor do processo; de formação de crianças, jovens e adultos.
O processo de traibaçlíijlo docente, como é hoje compreendido, requer ii um

profissional que alle habiliidadesído fazer pedagógico" com outras referentesao pensar

permanente de sua própria prãtica. Conforme as exigências do perfil do cidadão
trabalhador, devemos acrescentar aos conhecimentos básicos para 'o desenvolvimento

de função específica, conhecimentos e habilidades de gestão de seu proprio trabalho.26



Face ã essas transformações, é preciso conceber a aprendizagem não como

acúmulo de informações mas, comoaresultado de transformações, Orriundas de ações e

interaçõesque trazem desafios, confrontos, conflitos. Neste novo conceito de educação,

o professor reavalia e repensa rcontinuamenteusua atuação.

Para atuar numa realidade imprevisível um dos requisitosbãsicos é a autonomia._` ¡ .
dos sujeitos. No processo de formação, tal competência se constrói no exercicio de um

percurso curricular flexlvel, no qualseja facultada ao estudante a definição do próprio
percurso “curricular a serrseguido e proporcionado; ao mesmo a autonomia na produção

de seus próprios conhecimentos, ,mediante a adoção de métodos que propiciem a
verdadeira DrodUÇãoacaíidzênrnica. l  ,

A articulação dossconteúdços curriculares visa a superação da tão criticada
fragmentação das disciplinas. O ,principio da integração se 'expressa numa metodologia

interdisciplinaruque pressupõe a cornplexidade epistemológica do objeto pedagógico e

exige aconcorrênciau de campos diversos do conhecimento para sua efetivação. Essa
abordagem deve avançar para umarelação recíproca entre os diversos componentes

disciplinares - a interdiscipliriaridadeàafimde assegurar a conexão entre os conteúdos
estudados.

A atualização constante dos_ conhecimentos é outra exigência do mundo

contemporâneo, daí ser necessario gdesenuvolvimento de componentes curriculares que. - _ . Q .
permitam variação e atualização  acordo com as demandas ea elaboração
de atividadesextra-escolares-  _..._

Segundo MERCADO, a formação do educador neste novo_cenãrio devera

considerar as mudanças profu;nda§.a,,.na.forma de conceber o trabalho docente, aos

curriculos dasescolas em nas responësabialidades destas no processo de formação do- ._  I.. ›-' - _ . - _ _ _ _'~.:5.| '_ ' "' ' I ' _._.' ~ .. ._ __CIUHGHOI .   '
ø. »¿¡¿ soíci.aIizaçaa.a..,, do acesso.. ài informação e produção deconHeclimento¡..'i§Ê;e¬¢L. ›  i  “
ø mudançafde, concepção no ato de ensinar em relação com
novos rnodos de concebero processo de aprender e de acessar e
adquirir conhecimentos;
¢ inudançalifilnos referen_ciais interpretativos de aprendizagem,
passando do modelo educacional predominante instrucionista para
o modelo construtivista;  a '
‹› construçãolkde" uma nova configuração educacional que
integre novos¿,e_spaços de conhecimento em uma propos_ta de
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inovação da escola, na qual o conhecimento não esta centrado no
professor, no espaço fisico e nem no tempo escolar, mas visto
como processo permanente de mudança] progressivamente
construído, conforme os novos paradigmas; 'i
‹› desenvolvimento dos processos interativos que ocorrem no
ambienterteiemàiico, sobra perspectiva do trabalho cooperativo,
que é uma das alternativas a ser trabalhada em ambientes de
telemâtica educativa. Entende-se por trabalho cooperativo a
colaboração,solidária para as trocas do pensare do fazer doS
professores, o trabalho conjunto em varias instâncias e momentos,
acontecendo* em? grupos e subgrupos, oferecendo ao professor
condições para enfrentar as incertezas e os conflitos advindos das
exigências atuais e _futuras.,(MERCADO, 1999, p.41).. _ 1- - -rI". | .

Diante deste quadro, urge,Criarmos-~ i' ' condições para oferta de um curso, de

formação' docente voltaclo ãisuperaçâo dos desafios educacionais contemporâneos e as

exigências de uma formação_ continuada

Neste sentido, a LDB artigo 63, prevê programas de educação
continuada para os profissionaisdaieducação, o que requer inevitavelmente a. utilização

dentre outros, dos recursos da Educação â Distância. Requer também a criação de
novos modelos de formação, voltados à superação da fragmentação dos saberes' que

estabeleçam ligações mais explícitas entre os contratos de trabalho, formação em
exercicio e exercício docente. A;

De acordo como l\/lEC,,z os objetivos da capacitação de professoresysão:

estruturação de um sistema de formação continuada de professores no uso das novas' . . _
tecnologias da informação, desenvolvimento defmodelos de capacitação que privilegiem

a aprendizagem cooperativa e _§lU;ÍêÍTlOffi8, oferta aos professores de oportunidades de

intercomunicação-,e interação com especialistas, geração de uma cultura de educação a

distância, preparação de professores para utilização _d8š'w novas tecnologias da
iinformaçào desforma autônoma e independente, possibilitando a incorporação das novas

tecnologias -à experiênišçiia profissional de cada um, visando a transformação de sua. -1 ":_praticapedagógica. .~ “ r.
Para Aretio (1995), educação à distância é um sistema tecnológico dé

comunicação bidirecional que. substitui o contato pessoal professor/aluno, como meio
preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didãticose
peloapoio de uma organização e tutoria, que possibilitam a aprendizagem independente
e flexíveldos alunos.,

28



Falarde educação adistáncia não implica isolá-la da educação no sentido geral.

A prâncipati .preocupação da educação à distância é a democratização eo acessoao
saber exigido pela sociedade contemporânea, possibilitando assim, a superfaçâo dos

processos de exclusão. No contexto atual, çç¬_ segundo Preti, a educação à 'distância
assume um papel importante e tem trazido contribuições significativas:

Se antes existiam muitas resistências e pre-conceitos quanto a
essa modalidade, parece que a conjuntura econômica e política no
limiar do milênio acabaram encontrando, nestamodalidade uma
alternativa economicamente viável, uma opção às exigências
sociais e pedagógicas, contando com o apoio dos avanços das
níovas tecnologias da informação e daf comunicação. Isto e, dentro
da crise estrutural, a conjuntura* politica e tecnológica tornou-se
favorável a implementação da EAD. Ela passou a ocupar uma
posição instrumental estratégica para satisfazer as amplas e
diversificadas necessidades de qualificação das pessoas adultas,
para a contenção de gastos nas áreas de serviços educacionais e,
no nível ideológico, traduz a crença de que o conhecimento está
disponível ag quem quiser.(PRETl, 1996, p.23)

A EAD deve ser compreendida numa perspectiva critica, como um processo de

formação humana que se tornadiferente da ,educação presencial, sobretudo no .seucaráter de espaço/temporalidade.
Segundo Aretio, a EAD difere da modalidade presencial por ser

um sistema de comunicação bidirecional que substitui a interação
pessoal na_ sala de aula de professor e aluno, como :meio
preferencial*`de ensinofipela ação sistemática e conjunta *de
diversos recursos didáticos e de apoio de uma organizaçãoie
tutoria que propiciem uma aprendizagem independente e
fle×ivel.(ARETlO, 1996)

Por que a EAD?  to
A EAD e um ,recurso de incalculável importância como modo apropriadotpàíra

atender La ggrandçesr corrítingentes de alunos de, forma mais efetiva que outras modalidades

esem riscos dereduzir a qualidade dosserviços oferecidos em decorrênciawãla
ampliação daclientela atendida.

Para LLAMAS (1986), a educação `a distância' e uma estrategia -educativa

.baseada na aplicação da tecnologia na aprendizagem 'sem a limitação do lugar, fdo
tempo, ocupação ou idade dos alunos. implica novos papéis, novas atitudes ea novos

enfoques metodológicos para alunos e professores.
29
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A escolha da modalidade da EAD para este curso .de especialização deu-se pela

possibilidade de atendimento de um número amplo de docentes, possibilitando assim,
uma vivência de um ensino centrado no aluno, bem como a familiarização com os

recursos do computadore dalnternet, para sua utilização como ferramenta pedagógica

no ensino presencial. O professor poderá unir oestudo ao trabalho em sala de aula, o

que_ torna a aprendizagem mais significativa, e interessante, porque ocorre em um

contexto real e amotivação tende ga ser maior. Segundo Negroponte.
a vida digital na era da pós-informação, vai remover as barreiras da
geografia e as profissões especializadas, as quais não dependem
do tempo e do espaço, serão as primeiras a serem desacopladas
dageografia. (NEGROPONTE, 1995, p. 29 )

Isto quer dizer que dispomos de tecnologia de telecomunicações e de realidade

virtual capaz de transformar o conceito de endereço e permitiro exercício profissional _àz

distância, apoiando-se no aprimoramento de recursos já existentes, tais como, o
telefone, o fax, o microcomputador, o pager,_as secretárias eletrônicas, o correio

eletrônico, a transfetrência remota de arquivos, a pesquisa remota aos bancos de dados

eletrônicos. Enfim, a comunicação através de redeseletrônicas e um elemento inovador

e podeser absolvido pela educação..Conforme a legislação Brasileira, f
Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a
auto-aprendizagem, com ` a mediação de recursos. didáticos
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e
veiculados pelosgƒdiversos meios de comunicação. (Decreto 2.494,
de 10.02.199:B),.,;,,

Entende›se aEducaçãoà Distância como um' processo, permeado pela intensa

participaçãodo professor e do(s) aluno(s). Não basta apenas"disponibilizar um material

'fatraente", mas ré preciso preocupar-se com as trocas entre sujeitos participantes diovi =DÍOÇGSDSO. _ DE '
'Através da EAD, procuraremos não somente transmitir conhecimentos mas,

›_,..

também, tornar o alunogdocentezcapaz de aprender a aprender e aprender a fazer, de

forma flexível respeitandosua autonomia em relação ao' tempo, estilo, ritmo e método de

aprendizagem, tornando-o consciente de suas capacidades e possibilidades para suaauto-formação. ,
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7- METODOLOGIA

A metodologia a ser aplicada ne,s_tei`curso oportunizará a constituição de uma
Comunidade de Aprendizagem em Rede entre professores, professores/participantes

cursistas e*se,rá.guiada pelos princípios da cooperação, respeito e autonomia, de modo

acuinprir os objetivos a que este curso sepropõe. A relação dialógica, com base .na
inte_ração, seja. presencial ou mediiatizadafldeverá~se,rjÊÍb exercicio permanentemente

desejado por todos os participantes.

Este processo criará a unidade na diversidade dos sujeitos aprendizes,
considerando suas individualidades.

Uma vez que o desafio maior do curso é a produção deconhecimento etde uma

nova prática pedagogica, a pesquisa constitui-se como dimensão fundamental. Os
procedimentos metodológicos especificos (Ieituras/exercicios/oficinas/foruns" de

discussâo/videoconferência e consultas a endereços selecionados) serão adotados de

acordo com a natureza de cada núcleo temático.

As comunicações ao zlongo do curso serão prioritariamente, no ambiente
internet, via correio eletrônico, fóruns, chats, videoconferência te, suplementarmente, por

fax, correio postal, telefone. com plantão de professores e tutores em horáriospreviamente estabelecidos. já â
O curso terá um total de 360 horas e será desenvolvido através de um sistema

bimodal, isto é, a combinação _de períodos à distância com um total de 240 horas e

presencial- com um total de 12O__horas. "

ENCONTROS7PREÉ§[*_~lClAIS f

Os encontros presenciais estão previstos conforme carga horária de cada
Unidade Didática. Eisseslencontros têm por objetivo:

ø reforçar o contato entre a equipe docente do curso e os alunos;

z permitir que o aluno se lmanifeste a respeito do conteúdo, possibilitando-lhe
segurança noprocesso de apropriação e do domínio dos conhecimentos,
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A escolha da modalidade da EAD para este curso de especialização deu-se pela

possibilidade deatendimento de um número amplo de docentes, possibilitando assim,
uma vivência de um ensino centrado no aluno, bem como a familiarização com os

recursos do computador e da Internet, para sua utilização como ferramenta pedagógica

no ensino presencial. *O professor poderá  o estudo ao trabalho' em sala de aula, o

que torna a_ aprendizagem mai s significativa_ e interessante, porque ocorre em um
contexto real e a motiäração tende_ a ser maior.'Segundo Neigroponte,

a vida digital na era da pós-informação vai remover as barreiras da
geografia e as profissões-especializadas, as quais não dependem
dotempo e do espaço, serão asprimeiras a serem desaúoplauas
da geografia. (NEGROPONTE, 1995, p. 29 )

Isto quer dizer que dispomosde tecnologia de telecomunicações e de realidade

virtual capaz de transformar o conceito de endereço e permitir o exercício profissional à
distância, apoiando-se no aprimoramento de recursos já existentes, tais como, o
telefone, o fax, o microcomputador, o pager, as secretarias eletrô_nicas, o correio

eletrônico, a transferência remota de arquivos, a pesquisa remota aos bancos dedados
eletrônicos.. Enfim, as comunicação através de redes eletrônicas é um elemento inovador

e pode ser absorvidopela educação. Conforme a legislação Brasileira,

Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a
auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes
suportes de informação, utilizadosisoladamente ou combinados, :e
veiculados pelosdiversos meios de comunicação. (Decreto 2.494,de 1í0.02.199_B)¿¿_ ›

Entende-se ajëšducação _à Distância como um' p`roÇesso,_ permeado pela intensa

participação do professor e do(sl':aluno(s). Não basta apenasfdisponibilizar um_ material

"atraente", mas é preciso preocupar-se com as trocas entre sujeitos participantes do

processo.

, Através da EAD, procuraremos não somente transmitir conhecimentos mas,

também, tornar o alunofclocente capaz de aprender aaprender e aprender a fazer, de

forma flexível respeitando sua autonomia em relação ao tempo, estilo, ritmoe metodo de

aprendizagem, tornando-o consciente de suas capacidades e .possibilidades para sua
auto-formação. = gr  . `
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7- METODOLOGIA

A metodologia a ser aplicada neste,__curso oportunizará a constituição de uma

Comunidade de Aprendizagem em Rede entreprofessores, professores/participantes

cursistas e será guiada pelos princípios da cooperação, respeito e autonomia, de modo

a cumprir os objetivos a que este curso se propõe. A retração dialógica, com base .na
interação, seja presencial ou mediatizada,' deverá ser ,o exercicio permanentemente

desejado por todos os participantes.

Este processo criará a' unidade na ,diversidade dos sujeitos. aprendizes,
considerando suas individualidades.

Uma vez que odesafio maior do curso é a produção deconhecimento e de uma

nova prática pedagogica, ao pesquisa constitui-se como dimensão fundamental. Os
procedimentos metodológicos especificos (leituras'/exercícios/oficinas/forunss de

discussão/videoconferência e consultas a endereços selecionados) serão adotados de
acordo com a natureza de cada núcleo temático. .

As comunicações ao longo, do curso serão prioritariamente, no ambiente. , _
Internet, via correio eletrônico, foruns, chats, videoconferência e, suplementarmente, por

fax, correio postal, telefone com plantão de professores e tutores em horários_ . \ Ípreviamente estabelecidos. O â
O curso terá um total de 360 horas e será desenvolvido através de um sistema

bimodal,~isto é, a combinação de periodos á distância com um total de 240 horas* e

presencial com um total ele 120 horas. '
Fi'
.D. ~|

,..

ENcoN'rRos PREsENc:iA|S *

(_ Os encontros presenciais estão previstos conforme carga horária de cada
unidadeoióàriza. Esses encontros têm por objetivo:

. reforçar ocontato entre a equipe docente do curso e os alunos;

. permitir .que o/,aluno se manifeste airespeito do conteúdo, possibilitando-lhe
segurança no processo de apropriação e do domínio dos conhecimentos,
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‹› esclarecer dúvidas e resolver problemas que ocorrem ao longo do curso,
especialmente em relação ã interpretação do material e sua utilização, e no que

concerne à auto-avaliação, avaliação a distância e aos trabalhos a serem realizados;

. complementar orientações sobre os conteudos científicos do curso e sua aplicação;
0 avaliação final “I

Para este curso será "considerada uma média de 15 alunos por professor-tutor,_o

que possibilitará um; acompanhamento sistemático e¡¿¿ individualizado do aluno,
conseguindo, assim, uma qualidade no que tangeja concretização dos objetivos
propostos,

O curso será estruturado em módulos com atividades não presenciais e
presenciais:

ESTUDOA DISTÂNCIA

~‹› Leituras básicas

ø Resumos

ø Elaboração de trabalhos

« Resolução de atividades propostas no final de cada módulo

ø Atividades tdezauto-‹avaliação

ø Videos relativos aos conteúdos
1.

MobALloAoEPREsENc|AL
z Tutorias indivitzluais e grupais i ~=

ó D-ebates sobretosterrtias estudados

ø Workshop íldll Z
ø Seminários

‹› Mesa-redonda

° Avaliação escritastdos conteúdos

ø Levantamento bibliográfico

ø Utilização dos laboratórios de informática çç
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0- PRoPosTA CURRICULAR

DISCIPLINAS W ESPECIALIZAÇÃO
CH TOTAL CH PRESENCIAL

DooênÇia~eAprendíi2agem  A 3O “1O
Desenvolvimento Húnwnano e I45 15Aprendizagem  °  A~.3I¬1.1

Gesfãoíem Eduzzçsâfõf  A A 030   10
Avaliaçãoda..apren¶ÉÊIg_em A 5560 A A Â 20
Educação” se  Tefcnologias 45 ~15
Contemporâneas

Docência, Pesquisa  ' A e 45 15
Aprendizagem

Educação Aberta, continuzaae 30 10
z Distância

oficinâdemte  II  3.15  05"
Relações Ilnterpessoais I';;§1e 3O II 10 IIAprendizagem  A
Trabalho  de ConcTusão _~_aW oie 30 1_r O
Curso

300  120TOTAL no cunso A



9-EM ENTÁRIO

D0cÊNc|/À E APRENpizAcEM

Compreensão das concepções de educação-, tendo em vista a sua

fundamentação filospfica, sociológica, psicológica e “pedagógica e suas
implicações teóricas ešípráticas noflcotidiano dça' sala de aulafi"

DESENVÓLVIMENATO-HUMÀN0 EAPRENDIZAGEM

A percepção da aprendizagem como integrada ao desenvolvimento
humano em suas diferentes dimensões, proporcionando ao professor cursista a

incorporação e a transposição desse aprendizado nas suas ações educativas.

cesmo EMEDUCAÇAQ ~
Gestão em educação. Trajetória da administração escolar.. Novas

perspectivas de gestão educacional.

.`€

AvAi_iAÇÂoDA.Ar1REr¿ipizAçEiv1.

.Avaliação como instrumento indispensável para o planejamento e
acompanhamento das ações educativas. As diferentes concepções da avaliação

e suas manifestações na pratica.Procedimentos e instrumentosda avaliação daaprendizagem.
.E .... f. __ . . ¡

EDUCAÇÃO E TECí\iQL0GlASC0NTE¡VÍiP0RANEÂ§

.Novas tecnologias ez~r'o__f¿"Í.1çprocesso ensino-aprendizagem. O uso do

computador -e da tecnologia digital na educação e implicações pedagógicas.

Elaboração de material audiovisual.
"›;w*›  ..z' - '- 

-.¡_'.- '::~' \:: "- ' j



Ã ,
bocENc|A, PEsquisA EÀPRENDIZAGEM

Principios da ciência e do método' científico. Abordagem de alternativas

deipesquisa. Técnicas de levantamento e analise de dados. Delineamento do

Projeto de Pesquisa e do Relatório die Pesquisa. Aspectos éticos da pesquisa e a
construção de uma postura analítico-critica.

EDUCAÇÃO ABER`lí_Â_,CONTINUADÂ E A o'lsTÃNcg|¿

Importância e perspectivas da Educação aberta, continuada ea distância

- EAD - na sociedade do conhecimento: panorama internacional e nacional.

Política e administraçâoda EAD. Processos de ensino-aprendizagem na. EAD.

Novas tecnologias e multimeios aplicados â educação presencial e a distância.
Universidade. aberta. i . rz~ .»

OFICINA DE..ARTE

Estudo sobre as formas artísticas e as técnicas utilizadas na Arte

Educaçâo como meio fundamental para o desenvolvimento da criatividade e para

a educaçâoestética.  2\.¡.\  I _ _ .--\.-.,._' ._ zu- . '_
:_ «._.. .:”. _.
-'_ _'zz __- ..-›z _.. ¡‹ ..¡ ._

X

RELACOES INTERPESSONSEAPRENDIZÀGEM.- f` . 1 '. li  `› I\..-vw f
z-".--.ff.Ê~‹'^›'-.~l. ,
.' ._ ..'-¡__z._ y

Compreensão das relações de sala de aulafi _(aluno-professor
aprendizagem). lmpliÉša.ç=ões`naadoçâo de unfia postura peÊlagÓgica.

..E'c."_*. -1 ¬ 'J: (Ill-"' ' - '.Ç I _ _

TR~ABAL'HO DE CONCLUSAO DE CURSO
_;-' L .¿ _
.qa :¬_.z: ..--.›' ¿"`  .

Estudo e pesquisa sobre um tema de natureza educacional, atraves de

um Trabalho de conclusão de curso, buscando a criatividade, a integração eg a
reflexão crítica.



10- oRcANizAçÃo oo rRA A|_i~io DOCENTE

O corpo docente indicado para o curso de especialização Saberes e Praticas

Pedagógicas, são docentes da Universidade de Uberaba, com grande experiência, perfil

e qualificação adeq;iJa'dos parai_assumir-.as ~disciplinasz.Ê'f:'O curso contará ainda com

tutores, com vasto conhecimentona area da educação e ainda especialização em EAD.

i10.1- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE TUTORIÀ
O iensinoa distância requer um eficiente acompanhamento, que inclui a máxima

interação de alunos, professores e tutores.

A atividade de tutoria, tem como objetivo fornecer ao aluno todo o apoio
essencial para sua aprendizagemše aperfeiçoamento contínuo, demodo presencial e a

distância, compreendendo, assim, um conjunto de ações educativas_ que contribuem
para desenvolver as capacidadesvbásicas nos alunos, orientando-os para obterem seu

crescimento intelectuale autonomia. gl *J
O tutor desempenha papel fundamental na mediação entre material didático

oferecido pelo curso e o contextoconcreto no qual o aluno desenvolve sua relação de

construção do conhecimento. Atutoria é instrumento -.essencial para que a oestudo

individual não encontre empecilhos para sua efetivação. `
papel- exercido pelo tutor é de fundamental importância, principalmente dentro

de um proposta. educativa centrada na auto-aprendizagem, na interaprendizagemíemo

papel ativo do  aprendiz.ifQuando entendemos o§šproc¡esso_ educativo cOm0§;;;um

momento de construção de conhecimentos e de trocapwde experiências e ¿no.vas
possibilidadtes de comunicação çesteqpapel se torna imprescindível. _,    .

Aiftutoria. possibilita unjçambiente de aprendizagem personalizado, dialogico,

interativo, além de motivar, estimular a reflexão e promover a construção de uma nova
práxis educativa.  S

Segundo PRETI, respeitando a autonomia da aprendizagem de cada cursista, o
tutor estará constantemente orientando, dirigindo e supervisionando os processo de

ensino+aprendizagem dos cursistas. Ele será um dos grandes responsáveis pela
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efetivação do curso em todos os níveis e. estará constantemente orientando, dirigindo e

supervisionando of processo de ensino+aprendizagem dos cursistas. (1996, p.42)

A tutoria assume um conjunto de cuidados, atividades e providências que têm

como alvo o ape'rfeiçoamento do atendimento ao aluno em todas as necessidades
ligadas iaoprocesso individual de aprendizagem.

Í1

:if

10.2. CARACTERÍSTICAS oo(A) 'ruToR (A)

Os especialistas em Educação à Distância são unânimes na opinião de que,

para desenvolver-se adequadamente, a tutoria exige do tutor:

a); um bom conhecimento da modalidade de “educação a distância;

b) um bom .conhecimento da instituição em que vai atuar;

c) convicçãozde que o aluno precisa estudar porsi mesmo e que a função do tutor é

de facilitador, intermediador, aquele que ira auxiliar o aluno a conseguir a suaautonomia; .
d) capacidade de trabalhar conteúdos, atividades e provas pensados por outras

pessoas;

e) f|e×êr›¡iióaue e disponibilidade de horário.

Caberaia Universidade-,de Uberaba, coorde_nar as atividadespresenciais,

solucionar dúvidas e questionamentos, orientar o aprofundamento dos-estudos e a
avaliação da aprendizagem.

Os alunos contarão» como auxílio de especialistas e terão acesso a biblioteca,

videoteca, um espaço de estudos e microcomputadoresgfƒconectadosg a Internet, infra

estrutura ofertada pela UNlUBE,ique conta com uma infra,¢estruturar;e laboratóriosfe.n ',14 |_..

equipamentos deúlitima geração, e, também, nos espaços" dos Municipios conveniados.

.Cada aluno será acompanhado à distância por professores' de reconhecida
competência e por tutores escolhidos que fazem parte do Núcleo de Educação à

Distância da×Universid“ade de.Uberaba, com formação especifica em EAD. Os alunos

poderão.esclarecer suas dúvidas, diariamente, por telefone, fax e internet.._ ¡ _,_.  |
',- '¬:›\.' 

_ ' ~_`./.
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ÍJ . . '̀
¶

A tutoria se efetivará do seguinte modo:

___" .___ )__._..¿__ }Í_

L TU TORIAY

__ _ _ __ g _ _ _'=›'--'*-~~'= *¬- '

z,- _ . f : r.-_¬-` ¿-_ -_-zz ___f.---_-. -_›~- - f;= _-:- g,:u.›i--zs'-'--~'.¬|:-.~¡1.1.-nr w;-;.¿.1f:~u\¬':--e-'zm¶:\\-.|,;¢_-w:‹|.q.›.l.~ 1-yr

1

R

1

ft _ _ ili¡- ¡¿, r-_-__›¿ ._ ___.¡.- ¡.¿v_ ;._ , .;_i__.-_;  :V .‹ ;.¢.‹,.-\¬|J- : ":.~.-lr-I_›~;_u.v--,_..\.¡.;,¡=¡~_.-ë-ê 'L-4 ru

_ Pfesenzrairr   ÀDistância

:A . z-_›1:.'?J-r_~f.' r-' ‹:.›-,'\;: -..'-›¬y.~gzi-_|..\_'zw;_¡.~-¡;.A-..-'|:.~-:_ ¡. .'-'H' r1~‹_..- .nu - _. z.';_ 'H ^-'‹¬'H'=\---ø I f..‹~_'.-|- .~ ¬::.~. ~»L':‹- -\'n:r:.\.rf':|-* ET .--'T-¡.'z' '-¬'~:‹'.\\|:

individual  grupal  Telefone/ fax/
,,,.  V._. ,_._ .  _,.._   .... _  .....  __._   _ e'maÍ|   .

__ _ -~,¡. ll ;'¡.¿_._._¿:¿ -_ .._ l .;. _¿_. _. ¿..`¿_-_ V .-__.=~_.¡. ._- ' .__.-, - ,. .. .¬l ...  _.___ -,\_,. . ¬- :.v- '\z‹ ,z¬_..¡-› _.., ¬,|›¡,›~.

A tutoria doscursos será desenvolvida trinta (30) dias antes do primeiro encontro

com o d ocente responsável pela primeira disciplina.

-10.2~.1._TlUTORlA v|A TELEFONE»
i O aluno poderá izonsultàrgtos professores especialistas e tutores das disciplinas

durante a vigência vdofiâurso, nos dias e horas elâtabeltecióoâ nogçalendario da tutoria, que

será enviadoaos alunos.
10.2.2. Tu*roR|AvlA E¬ëlVlAlL_

Como avanço das: tecnologias, principalmente no campo da informática, a

interatividade na comunicação se estabelece de formabastante acentuada. A tutoria via
e-mai I.s_uprirá todas as dúvidas do aluno independente do prévio agendamento ese

constituirá num canal de comunicação entre discentes/tutor, discente/discente,
tutor/discentes.
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A tutoria nesta modalidade (PARANA, 2000), apresenta algumas vantagens
como:

Rapidez: a mensagem chega a seu destino em segundos, em qualquer
localidade.

Economia: o custo equivale a uma chamada telefônicalocal.

Confiabilidade;.quando as mensagens não chegam ao :seu destino, elas
retornam ao emissor.  fg*

Comodidade: permite economia de tempo e espaço.
Abertura de fronteiras: as mensagens chegam ao seu destino, independente da

localização geográfica.

Arquivo de informações: as mensagens podem ser arquivadas ou impressas.

Lista ,de distríbuição:a mensagem pode ser -enviada avários destinatários
simultatneamente.

10.2.3. TuToRiA PoR CORRESPONDÊNCIA
Para qualquer questao relacionada ao curso, poderá o aluno dirigir-se por carta

ao professor. especialista ou tutor ou ainda através de correio eletrônico (e-mail).
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11- coNcEPçÃo or-5. MATERIAL bioÁ'rico

O material didático é entendido, na EAD, como um novo espaço pedagógico, ou

seja, uma nova organização desse espaço que permeia e sustenta as trocas e cumpre

um papel dfundamental já- quei” funciona como um fio' condutor no processo de
aprendizagem, medišãndo toda a interação do alunçg' em sua construção de
conhecimentos.

O material didatico devera oferecer todo o suporte de mediação entre alunos,
tutores, professores e coordenação pedagógica.

Os alunos receberão o material didáticd das disciplinas no primeiro encontro

presencial (material impresso e fitasde vídeo e áudio) e pela Internet, contando com
infra-estrutura de atendirnento presencial, por professores tutores da Universidade de
Uberaba.

O material preparado para o ensino à distância obedece as recomendações do

Ministerio da Educação e ao produzi-lo, a Universidade de Uberaba, considera que a

integração de meios impressos, radiofônicos, televisivos, de informatica, de
teleconferências, dentre outros, cria ambientes de aprendizagem ricos e flexíveis. Assim

-. nte

o material e desenvolvido para estimular otrabalho autônomo doaluno. Deste modo,

receberá um tratamento didáticofíespecífico para a modalidade EAD e para a WEB. O

texto - impresso ou na Internet - pode ser compreendido sem a intervenção de
mediadores. , ›.'d

O material é acompanhadoƒde orientações dirigidas ao, estudante _qi]e
esclarecem os objetiäios e estrategias para um bom apÉ§Qyeitam`ento da educaçãoäa
distância. Além disso, a disponibilidade do material em diferentes formatos e suportes,

garante múltiplas alternativas de acesso à informação e prepara os alunos para as

mudanças tecnológicas contemporâneas e futuras.
'-:lt `*"`. _ -2

11.1- ESTRUTURA Dos MÓ ul.os

O trabalho em cada Modulo será orientado por um roteiro de estudo. A figura abaixo

representa os materiais a serem utilizados nas atividades de cada módulo.
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Módulo 2
Roteiros (guias de estudo)

Modulo 1
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. Guia Drdatrco dos cursos
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Os módulos foram planejados com atividades queofavorecem a reflexão sobre a

prática docente em sala de aula, resignificando conceitosite atualizando conhecimentos

especificos da área. Os Roteiros de Estudo são compostos por:1. Introdução 1 É
2.- Leituras Básicas

3.___o Atividades de auto-avaliação.

4. Atividadiestde avaliação não-fpresencial
5. -Instruções suplementares, o
6. Bibliografiatcomplementar  1

7. Filmografia

8. Indicações de sites na Web.1 41



O recurso do vídeo estará disponibilizado na Biblioteca da Universidade de

Uberaba. Asfitasa de video têm como objetivo o enriquecimento dos temas e atividades

propostas aos alunos nos materiais didáticos, guias de estudo e orientações
complementares.

_ ,it

11.2-COMPUTADOR-INTERNET

O material também estará disponivel na WEB, com a possibilidade de interação

e navegação doaluno. A utilização de som, imagens a_nimadas, gráficos, ilustrações,

vídeos, links etc. possibilitará umilimitado número de alternativas.

Serão formados grupos de_discussão,_ como ponto de encontro virtual, para

discussão sobre o processo de formação do curso, para intercambiar opiniões e
informações, visando a troca de experiências entre os alunos do curso.

Outro recurso utilizado será o de Conversação Eletrônica- Chat- a comunicação

interativaem tempo real com os (alunos. A comunicação se dá através de um teiitoš que

aparece na tela do computador., dê forma imediata,possibilitando a resposta imediata" a

todos. os participantes do grupoÍÍfOs, chats serão criados, de acordo com os interesses

apresentados pelo grupoeterá seções temáticas, possibilitando ao usuário aderir-se ao

chat que mais lhe interessa., i  i

r"
p fg

l

42



12- AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSÍNO/APRENDIZAGEM

A avaliação ê componente_essencialwdo ensino e da aprendizagem, seja à

distância, sejafpresencial, no atendiméntø com a qualidade da formação do aluno.

Todas as avçaljaçõesítêm caráter investigativo e diagnóstico e oferecem, de
forma objetiva, dadosfítsobre o conjunto de alunos de,moÊ*Ío globalizador, auxiliam na

definição de diretrizespara o trabalho do docentee do aluno, possibilitam a reflexão dos

objetivos educacionais propostos, ,servem como estímulo e enriquecimento do processo

ensino-aprendizagem e incentivam constantemente a reflexão e melhoria",

_A devolução destas avaliações por parte do tutor ocorrerá de forma
individualizada, não se restringindo às respostas padronizadas. O erro é considerado

como pontode partida para o conhecimento e não como ponto final da aprendizagem.A
reorientação deve motivar of alunopara que ele se dê chance de crescimento e autoajuda, `

A avaliação ê efetuada tendo em vista:

z Contextoem que o projeto se realiza,

~ Perfil do professor que o projetodeseja formar e as competências que se pretende
desenvolver; Êffífé ,~ «t, ë ~_, .

do A quem o programa se destina;

vv Como ecom que materiais o projeto se desenvolve.

A avaliação também levará 'em conta que todos os recursos técnicos,
administrativos e pedãgógicos têm papel mediador na construção do conhecimento
pretendido e que as' formas de avaliação englobam uma concepção de aprendizagem,

uma metodologia deensino, de conteúdos e a relação entrše professor/aluno/tutor.

A questão da avaliação referente a este curso está sendo tratada em dois níveis;

1)- A avaliação dos alunos-professores pensando-se numa dimensão de

aprendizagem da participação, envolvimento,‹material produzido, etc. -Esta avaliação
estarácalcada em processos dezinvestigação,eminentemente qualitativos e de ,ordem

operacional, incentivando seu tpotencial de análise, sistematização e síntese ao expor

com clareza- suas reflexões-ações.. Quanto às atividades, são partes integrantes e
fundamentais dos processos de ensino e aprendizagem. Todas' as disciplinas utilizam
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este recurso que, por um lado, impõe temporalidade ao estudo e, por outro,
interatividade do aluno com os docentes do curso.

O processo avaliativo pode variar com as características de cada disciplina, mas

devefser ,minimamente composto por: exercircios aval iativos, avaliações à distância,

avaliações presenciais e, quando necessário, uma avaliação suplementar presencial.

12.1. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO g j
A avaliaçãodo professor cursistaé feita por meio de. instrumentos como:

os Cadernos de .Verificação da Aprendizagem - exercícios sobre os conteúdos do

Guia de Estudos realizados individualmente com possibilidade de consulta;

° Memorial- Conjunto de relatos dos professores cursistas onde é considerado seu

crescimento a partir do curso.ç_

o Projetos de trabalho: Atividades que o professor cursista deverá desenvolver sob

a forma de pesquisa e/ou ação pedagógica. O objeto de estudo deverá estar
dirigido à exploração de temas da pratica pedagógica.

Cadrernosde \(erifica_‹¿ã_o da Aprendizagem

É um conjunto de exercicios sobre os conteúdosde cada módulo apresentados

nos guias de estudo. Seräoaotodo' 10 cadernos de Verificação de/Ãprendizagem que

serão enviados junto dos módulos.,
Os exerciciosišleverão ser feitos em casa, durante oi estudo do módulo, podendo

consultar os GuiasdeEstudo.
.-V '

Memorial

É um conjunto de relatos do professor construídos no seu dia-aâdia,
considerando seu- crescimento pessoal e profissional no curso. O. memorial tem OQ

objetivo de registrar o avanço do professor durante o curso e refletir sobre as

contribuições do mesmo na sua prática pedagógica.' \\

Projetos de Trabalho
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Será a apresentação de um trabalho de conclusão de curso, que poderá ser

realizadoem forma de projeto ou de uma monografia.

2) Avaliação do material didático e do ambiente enquanto capazes de suportar o

alcancedos objetivos. Serão investigadas as clarezas da proposta, a clareza dos textos

teóricos, bem como das atividades formuladas, a navegabilidade do site, se os links se

interligam adequadamente, o funcionamento do chats e fóruns de discussão.

O material Ítdldático contém questões e tarefas de conteúdo especifico,
integrando a avaliação.

Segundo AZZI, . . v.
“ avaliação do aluno na educação a distância na formação de
professores orienta-se, portanto, pelo projeto pedagógico do curso
em que se insere. Resguardadasas caracteristicas próprias da
educação adistãncia, aavaliação do aluno tem como referência
básica a avaliação contínua e firtal na interdependência das
modalidades formativa, diagnóstica e somativa." (AZZI, 2002p.84)

ExERciclos A\[ÀLIATIVOS j _
Nofinal dos cadernos didát_icos há uma série de testes, os exercícios avaliativos,

que não valem nota. Devem ajudar' o aluno a se auto-avaliar em cada disciplina. A
interatividade, dos alunos entre si e dos alunos com seus tutores, deve ser fortemente

estimulada na realização desses, exercícios.

AvAl_|AçÃoA DISl¿ÂflCIA ' ,
.¡r..f _ .

Así avaliações á distância atribuirão” notas. Sempre, que possível estimularãó Ç,- _ \
processo autoral de -caráter cooperativo, incluindo questões ou trabalhos a serem

desenvolvidos individual e ouff-âgrupal e nencaminhadios em data. pré-deterrninadaziá

Universidade de Uberaba, para avaliação pelos tutores.

AvAL|AçÃ,o PRESENCIAL ç
Serão realizadas avaliações presenciais em cada disciplina, como mecanismo

de validação do processo de aprendizagem. Cada examejpresencial será acompanhado
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de um questionário dirigi_do aos alunos com o objetivo de analisar todo o processo de

ensino e, em particular, o exame aplicado.

AVALIAÇÃOSUPLEMENTAR «¡.- *_1" ' `.

Constitui-se`Í em uma segunda chance para of' aluno que não obteve finota
sulicliarrite para aprovação nas avaliações an-tariores.

Buscaremos realizar uma avaliação num sentido amplo, .o que nos permitirá

redirecionar nossa pratica pedagogica. Para tanto adotaremos uma avaliação:

~ PROCESSUAL- acompanhando todas as fases do processo ensino-aprendizagem.
Q DINÂMICA - pois utiilizaraídiversos instrumentos e procedimentos para um melhor

acompanhamento e conhecirnento dos alunos.

o PARTICIIPATIVA - envolvendo alunos, professores, tutores e outros profissionais
ligados ao processo.

z PRÓBLEMATIZADORA - pois investigara O desenvolvimento e as necessidades dos

alunos para~intervenção_ nesta realidade e auto+regula.ção, levanta dados, para
compreensão do processo de aprendizagem do aluno e para reflexão do
professor/tutor sobre o material e a pratica pedagógica.

_ Apresentara algumas caracteristicas importantes como:

ø' Servir de feedback para alunos e professores tutores. ,
z Mnotrivarçpjara .correção ou progresso, sugerindo novos dados.
z Permitir um diäilogo amplo, W'V. em todas” as instâncias, reencaminhando para aaprendizagem.  i i
ø Permitir registros das informações obtidas.  "
to Variar de acordo com os objetivos e favorecendoa motivação dos alunos.

~ Reorientar as atividades presenciais, se necessario.

A avaliação sera realizada conforme as etapas abaixo:

o Auto-avaliação na' qual oz aluno analisara a sua participação e -empenho nas
atividadesdesenvolvidas.

‹› Resoluçãodas reflexões e atividades indicadas nos modulos.
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q Encaminhamento das atividades de conclusão de cada modulo, para serem
corrigidas pelo tutore professor especialista.

o Prova escrita e individual, realizada nos encontros presenciais;

z Recuperaçã-o d?uÍrante o processo, com indicação fífde bibliografia e atividades
complementares. I

ø -A avaliação ficara sob a responsabilidade da Universidade de Uberaba que deverá:
‹› Aplicar instrumentos de avaliação a aprendizagem e registrar o aproveitamento

obtido.
/- i

ø Analisar, junto com o alun-o, os resultados obtidos na avaliação.

À ' Propor estudos complementares, caso os objetivos não sejam alcançados.

0 Reorientar as atividades não presenciais se necessario.

~" Registrar em fichas os dados relevantes sobre freqüência, aproveitamento eempenho. o I .
A nota final. seréiatribuida pelo tutor e professor especialista, tendo em vista os

trabalhos realizados, aparticipação nos encontros presenciais e tutoria, a av.aliação final

e as atividades complementares.

«lfšara o curso de especialização sera exigida a elaboração de uma monografia

elaborada sob orientação de um professor a ser avaliada e defendida perante banca

composta por docentes da area. Sera considerado aprovado o aluno com média igualou
superior as seis (6,0íl, numa escala de O -a 10 e freqfüencia de 75% nos encontrospresenciais.  š

l
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13- INFRAQESTRUTURA

A Universidade de Uberabae um8.,Í:_lf!,§tituição de ensino com mais de 50 anosde

e×per`ien'cia no setor de educação, slendo hoje uma das principais instituições de ensino

superior privado no Brasil. Mantém mais de 38 cursos, nas áreas de exatas, agrárias,

biologicas e humanas. Para oferecer uma sólida formação aos seus alunos, a
Universidade de Uberaba prioriza seu corpo: discente, _investindo na modernização de

seu espaço físico, naimplantação de laboratórios de vanguarda, e, acima de tudo, na

qualificação de seu corpo docente. As instalaçoes físicas da Universidade de Uberaba
estão distribuídas em três diferentes campus, incluindo fazenda escola e clinicas

integradas.

Para na implantação do curso de especialização “Formação Docente On-Line",

será utilizada toda a infra-estrutura da Universidade, contando ainda com o Laboratório

de Informática Aplicada à Educação (UAE) que possui vários laboratórios equipados

com maquinas de úllgirna geração. Serão utilizados os recursos disponibilizados na
bibliotecatais como: acervo bibligoráfico, midiateca, videoteca, periódicos.

A Universidade dispõe ainda de uma sala de recursos audio-visuais em número

suficiente para artender ¿a demanda; de mais de 8OQO,,__alunos. Toda esta estrutura
possibilitará. o oferecimento de um cursofna modalidaide EAD com qualidade... Os

encontros presenciais ocorrerão nos espaços de salas de aula e nos anfiteatros bem
como salas para videoconferência.
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14- REiCURSOSfÊ1IeNANCEIR0S

Quanto aos aspectos financeiros para implantação do curso, os mesmos serão

de responsabilidade da Sociedade" Educacionali. Uberabense, mantenedora da
Universidtade de Uberaba, que possui uma estrutura física, material e profissional de

qualidade, 'adquirida nos seus mais de 50 anos tda área da educação. Propomos

também parcerias com as prefeituras e organismos da sociedade civil.



15- coNci_usÃo
O Curso de'Êêê;Foirmiatção¢ Docente_,,.On-Line: .Especialização em Práticas e

Saberes fPedazgÓgicosf, ofertado na modalidade a distãncia, pretende serum espaço

para quero .professor reflita sobre sua prática e seus conhecimentos. É a possibilidade

do resgate, elucidação e apropriaçãoda teoria com a pratica.
Segundo Alarcião: 9

...'Y-o professor tem de assumir uma postura de empenhamento
autoformativo e autonomizante, tem de descobrir em si as potencialidades
que detém, tem de conseguir ir buscar no seu passado aquilo que jáisabe e
que já. ê e, sobre isso, construir o seu presente e o seu futuro, tem deser
capaz de interpretar o que vê fazer, de imitar sem copiar, de recriar, de
transformar. SÓ o conseguira refletir sobre oque faz e sobre o que vê

~fazer."~ (ALARCÂO, 1996, p.18)

Acreditamos no impacto do curso sobre a atuação docente no âmbito da.

Universidade, ¬pois prcimove um repensar sobre os saberes docentes, a utilização, das

tecnologias apoiando um modelo geral de ensino que encara os estudantes como

participantes ativos do processo de aprendizagem e não,¿zcomo receptores passivosfide

informações, ou conhecimento, incentivando-se os-- professores a utilizar redeš e

começarem a reformular suas aulas e a participarem de novas experiências.  `
A utilização adequada destas tecnologias possibilita um ensino mais próximoxda

realidade, tornando mais proximo e familiar de nossos alunos, estimulando a
participação .e o envolvimento em sala de aula.

Uma outraf contribuição sera a vivência dos docentes---ide um curso na modalidade

a distância, uma pratica mais centrada no aluno, o que fara, com certeza que o professor

repense seu papel, ainda centrado em muitos casos, na transmissão e reprodução,
desenvolvendo assim, uma pratica mais participativa em sua sala de aula.

O que se pretende com este curso, conforme nos diz Larrosa, ao analisar o

enfoque reflexivo na formação do professorado é:

"...forrnar e transformar não apenas o que o professor faz ou o que sabe,
mas, fundamentalmente, sua própria maneira de ser em relação ao seu
trabalho. Por isso, a questão pratica esta duplicada por uma questão quase
existencial e ai transformação da pratica esta duplicada pela transformação
pessoal do professor." (LARROSA, 1994, p.49-50) '
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