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Ementa:
Transformações nas formas de comunicação e suas implicações na construção do
conhecimento: as tecnologias digitais e o fenômeno da cibercultura; demandas da
sociedade contemporânea e novos processos de aprendizagem; a formação de
professores para a utilização de tecnologias na docência presencial e on-line;
tecnologias digitais presenciais off-line e on-line como recursos potencializadores da
docência e da aprendizagem; políticas e legislação para a inclusão digital e a educação a
distância; visão crítica da educação on-line na formação docente.

Conteúdo programático:

Aula 1.
1.1) Os conceitos “sociedade da informação” e “cibercultura”; 1.2) o analógico, o
digital e suas implicações na cultura e no tratamento da comunicação e do
conhecimento; 1.3) as tecnologias digitais, as novas práticas comunicacionais e a
formação de interesses coletivos no ciberespaço.

Aula 2.
2.1) Analfabetismo digital e infoexclusão dos professores no Brasil; 2.2) a inclusão
digital que não se limita ao mero acesso ao computador on-line; 2.3) a formação inicial
e continuada dos professores para o uso das tecnologias digitais; 2.4) a mediação da
aprendizagem em ambientes digitais off-line e on-line; 2.5) a teoria da interatividade
como fundamento teórico na formação de docentes para uso das tecnologias digitais.

Aula 3.
3.1) Políticas atuais de educação e comunicação; 3.2) programas da SEED para
expansão e qualificação da EAD; 3.3) programas do MEC para qualificação do docente
no uso do computador e da internet; 3.4) visão crítica da formação do docente em
educação on-line.

Metodologia:
Comunicação interativa, exposição dialogada, exploração de multimídia, cases de
conteúdos e ambientes on-line, leituras de imagens.
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