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Apresentação

Considerando a dimensão continental do nosso país e 

a característica básica do uso das NTIC de encurtar distâncias, 

a EaD, nas instituições públicas brasileiras, surge como uma 

forma de ampliação da oferta educacional visando atingir 

as várias localidades, inclusive as mais remotas, sem a 

necessidade de deslocamento do aluno ou do trabalhador. 

Além disso, proporciona ao aluno, ou ao profissional que 

busca essa modalidade, a autonomia para organizar seus 

estudos segundo seu ritmo individual e sua disponibilidade 

de tempo.  

A Constituição de 1998 garante a todos os cidadãos 

o direito à educação. Enquanto instituição federal, o IFRN 

vem contribuindo para que isso se torne uma realidade. A 

EaD é uma das formas de garantir esse direito, ampliando a 

oferta institucional e promovendo a diversificação de cursos 

em diferentes níveis de ensino.

A EaD, no entanto, exige a organização de uma 

infraestrutura física, tecnológica e de pessoas. Tal estrutura 

nem sempre é possível dentro de uma instituição pública. Esse 

fato tem causado inúmeras alterações nos perfis institucionais 

que procuram se adequar às novas exigências educacionais 

próprias dessa modalidade, que no Brasil aumentaram 

significativamente a partir do fomento gerado pelo governo 

federal, especialmente com a criação da Universidade Aberta 
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do Brasil, em 2006 e, depois, por meio de outros programas 

voltados para a oferta de EaD com qualidade no país.

Hoje, a maior preocupação dessas instituições 

é encontrar soluções para a institucionalização dessa 

modalidade. Pensando nisso, o instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) se 

propõe a organizar o I Seminário de Educação a Distância 

(SEMEAD) pensando em abrir um espaço para diálogos acerca 

da Educação a Distância no país, tendo como foco, nesse 

primeiro momento, o seu maior desafio: a institucionalização. 

O I SEMEAD, portanto, se organiza a partir do tema 

“Os desafios da Institucionalização” em 04 (quatro) linhas 

temáticas que se propõem a discutir a EaD sob a perspectiva 

dos programas governamentais de incentivo, das necessidades 

das instituições de ensino e da formação de professores para 

oferta na modalidade.

O evento se realiza nos dias 28 a 30 de novembro de 

2012, no Câmpus Natal-Central do IFRN e reúne algumas 

das autoridades em Educação a Distância do país, como o 

Diretor de Educação a Distância da DED/CAPES, professor 

João Carlos Teatini de Souza e o Prof. Manoel Moran, Diretor 

de Educação a Distância da Anhanguera Educacional. Assim 

como com o professor Bento Duarte Silva, da Universidade 

do Minho, em Portugal.



15

Apresentação

Além dessas importantes contribuições, acontecem 

mesas redondas formadas com o propósito de discutir 

os principais programas governamentais de Educação a 

Distância, como a Universidade Aberta do Brasil e a Rede 

e-tec Brasil, assim como outros fóruns com a finalidade de 

discutir o panorama da Educação a Distância ofertada pelas 

instituições de ensino superior públicas do estado do Rio 

Grande do Norte. 

A Comissão organizadora do evento não mede esforços 

para que o I SEMEAD cumpra, efetivamente, os objetivos 

definidos e transforme-se numa referência para as discussões 

sobre EaD no país a partir dessa sua primeira oferta.

Nota: O conteúdo, a disposição textual, as citações e as 

referências dos trabalhos dispostos neste Caderno são 

de inteira responsabilidade dos autores.

Comissão Organizadora do I SEMEAD
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28 de novembro Quarta-feira

8h Credenciamento

9h Solenidade de abertura: Palavras do Reitor Prof.   
 Belchior de Oliveira

9h30 Apresentação de vídeo institucional - Câmpus EaD

9h35 Apresentação Cultural

Duo de Piano e Violino  
Professora: Ana Judite de Oliveira Medeiros (IFRN) 
Professor:  Roderick Fonseca (IFRN)

10h Palestra de Abertura - Auditório

Institucionalizações da EaD: necessidades e desafios 
Palestrante: João Carlos Teatini de Souza - Diretor de   
  Educação a Distância da CAPES 
Mediador: José de Ribamar Silva de Oliveira -  
  Pró-Reitor de Ensino do IFRN

14h Palestra 1 - Auditório

“Inovações Tecnológicas e Processos Educacionais: o que 
muda nas escolas?” 
Palestrante: José Bento Duarte Silva (Universidade do Minho) 
Mediador:  José Ivan - Pró-Reitor de pesquisa do IFRN

16h Coffee break
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16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de Projeção  
    (91) DIACON

AT 1 - Modelos de Gestão em EaD: Experiências 
Coordenadora:  Maria Michele Colaço Pinheiro (IFPB)

AT.1-01  José Gerley Díaz Castro (UFT) 
  Raquel de Almeida (UNB) 
  Educação a Distância Segundo Líderes     
  Estudantis da Universidade Federal do  
  Tocantins

AT.1-02  Rafael Angel Torquemada Guerra (UFPB) 
  Diego Bruno Milanês Lopes (UFPB)  
  A gestão de um Curso de Educação a Distância  
  (EaD): fios e desafios frente à realidade

AT.1-03  Maria Michele Colaço Pinheiro (IFPB) 
  Análise do Curso Semipresencial de  
  Licenciatura Plena em Letras Espanhol  
  da Universidade Federal do Ceará - UFC e  
  da Universidade Aberta do Brasil - UAB

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de Projeção  
    (01) DIACIN

AT 1 - Modelos de Gestão em EaD: Experiências 
Coordenadora: Francisca Carneiro Ventura (IFRN)

AT.1-04  Robhyson Denys Rodrigues da Silva (IFPA) 
  Raimundo Sátiro dos Santos Ramos (IFPA) 
  Manuel José Cabral dos Santos Reis (IFPA) 
  A Gestão do Curso de Informática do Instituto  
  Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
  Pará em Juruti/PA e Sua Relação Com a EaD 
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AT.1-05  Dalton Luiz Lemos II (UFSC) 
  Angelo Martins FRAGA (UFSC) 
  O Ambiente Virtual de Aprendizagem no  
  Processo de Institucionalização da Educação 
  a Distância no IF-SC

AT.1-06  Francisca Carneiro Ventura (IFRN) 
  Ilane Ferreira Cavalcante (IFRN) 
  Raquel de Araújo Serrão (IFRN) 
  Teoria e Prática no Estágio Docente do IFRN:  
  uma análise do estágio realizado na  
  licenciatura em Letras Espanhol presencial e  
  a distância

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de  
    Audiovisual (01) DIATINF

AT 2 - Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenadora: Abigail Noádia Barbalho da Silva (IFRN)

AT.2-01  Bernardino Galdino de Sena Neto (UFRN) 
  Francisco Carlos de Medeiros (UFRN) 
  O ensino EaD como processo de  
  transformação: Os desafios e as vantagens de  
  um novo paradigma educacional no processo  
  de ensino aprendizagem

AT.2-02  Marta Pinheiro (UFPR) 
  Ana Maria Petraitis Liblik (UFPR) 
  Nuria Pons Vilardell Camas (UFPR) 
  Formando Professores para a Educação  
  Integral - modalidade à distância

AT.2-03  Abigail Noádia Barbalho da Silva (IFRN) 
  Diogo Pereira Bezerra (IFRN) 
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  Orientação de Pesquisa nos Fóruns de  
  Discussão: Criando Possibilidades Pedagógicas  
  na Plataforma Moodle

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações – Sala de  
    Tutoria – NIT (2° andar)

AT 2 – Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenadora: Denize de Souza Amorim (UFF)

AT.2-04  Sandra Lopes Guimarães (IFSC) 
  A proposta pedagógica da educação à distância  
  do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
  Tecnologia de Santa Catarina

AT.2-05  Ana Cláudia Uchôa Araújo (IFCE) 
  Francisca Natalia Sampaio Pinheiro Monteiro (IFCE) 
  Dina Mara Pinheiro Dantas (IFCE) 
  O Curso de Professores Formadores para a EaD  
  – por uma proposta pedagógica de formação  
  aplicada aos docentes dos cursos técnicos do  
  E-Tec/IFCE

AT.2-06  Denize de Souza Amorim (UFF) 
  Novas práticas pedagógicas na Cibercultura:  
  a aprendizagem colaborativa na Educação  
  a Distância a partir das interfaces do  
  Ciberespaço e da Convergência de Mídias

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações – Sala de  
    Treinamento – NIT (2° andar)

AT 2 – Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenadora: Maria das Graças Pereira da Silva (UERN)
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AT.2-07  Maria Dalvaci Bento (UFRN) 
  Produção de Materiais Didáticos para EaD: em  
  Discussão as Competências do Professor-Autor  
  e o Perfil dos Alunos

AT.2-08  Antonia Edleuza Alves (UNIASSELVI) 
  Jair Oliveira Sousa (SEDUC) 
  José Darlon Nascimento Alves (UFRA) 
  O Perfil do Aluno de Educação a Distância e  
  o Processo de Ensino

AT.2-09  Maria das Graças Pereira da Silva (UERN) 
  Rommel Wladimir de Lima (UERN) 
  Modelo Genérico de objetos de aprendizagem  
  baseado em objetivos educacionais

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de  
    Videoconferência - EaD

AT 3 - Legislação e Institucionalização 
Coordenadora: Danielle Fabiola do Nascimento (UFPE)

AT.3-01  Elaine Carvalho de Lima (UFRN) 
  Érica Priscilla Carvalho de Lima (UFRN) 
  Educação a Distância na Era da Informação

AT.3-02  Andrea Forgiarini Cechin (UFSM) 
  Vanessa dos Santos Nogueira (UFSM) 
  Tutor a distância na Universidade Aberta  
  do Brasil: Limites e Desafios

AT.3-03  Danielle Fabiola do Nascimento (UFPE) 
  Avaliação do Processo de Implementação  
  da UAB na UFPE
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29 de novembro Quinta-feira

8h  Palestra 2 - Auditório

“A importância da Tutoria na EaD” 
Palestrante: Luciano Gamez (Coordenador de EAD na  
   Abril Educação - Editoras Ática & Scipione)
Mediador:  Artemilson Alves - Coordenador da Produção de  
   Material Didático do Câmpus EaD/IFRN

9h30 Coffee break10h Mesa redonda 1 - Auditório

10h  Mesa redonda 1 - Auditório

EaD no RN: Estado da Arte e Perspectivas  
Palestrantes: Erivaldo Cabral da Silva - Diretor do Câmpus  
   EaD - IFRN 
   José Ricardo da Silveira - UERN 
   Ione Rodrigues Diniz - UFRN 
   Kátia Silene da Silva - UFERSA 
Mediadora: Neuza Dantas - IFRN

14h Minicurso - 01 - Laboratório de Informática e Sala  
 de Tutoria NIT (2º andar)

Webconferência potencializando ações pedagógicas na 
Educação a Distância 
Professores: Valmir Hecker (FURG) 
   Marcio Vieira Oliveira (FURG) 
   Joice Araújo Esperança (FURG)

14h Minicurso - 02 -  Sala (06) - DIACON

Tutor presencial: educador-autor reflexões sobre ações no 
trabalho coletivo e cooperativo 
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Professores: Débora Pereira Laurino (FURG) 
   Berenice Vahl Vaniel (FURG) 
   Tanise Paula Novello (FURG)

14h Minicurso - 03 - Laboratório de Informática (10) -  
 DIATINF  - NIT (1° andar)

Principais modificações do Moodle 2.x em relação ao 
Moodle 1.9 
Professores: Rommel W. Lima (UERN) 
   Dimas Kastibergue Fernandes (UnP) 
   Roberto Douglas da Costa (IFRN)

16h Coffee break

16h15 às 17h15 Sessão de Pôsteres - Biblioteca  
    (Mezanino)

AT 5 - Experiência em EaD 

AT.5-P1  Lilian Kelly de Almeida Figueiredo (UFAL)  
  Formação Docente Universitária e as TIC nos  
  países do MERCOSUL

AT.5-P2  Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos (IFRN) 
  Objetos de Aprendizagem em Pop Art: 
  Possibilidades para o Ensino de Artes Visuais

AT.5-P3  Gislene Lisboa Oliveira (UEG) 
  Valnides Araújo Costa (UEG) 
  Noeli Antônia Pimentel (UEG) 
  Curso de Análise de Consistência na  
  Elaboração e Produção de Material Didático  
  para EAD na Universidade Estadual de Goiás - UEG
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AT.5-P4  Rosemeri Coelho Nunes (IFSC)  
  Andrino Fernandes (IFSC)  
  Araci Hack Catapan (UFSC)  
  Cadernos Didáticos para a Rede E-Tec Brasil:  
  Uma Pesquisa Exploratória

AT.5-P5  Andrino Fernandes (IFSC) 
  Anna Luiza Espíndola (IFSC) 
  Marina Oliveira Pinheiro (IFSC) 
  Objetos de Aprendizagem para apoio ao  
  Ensino - Uma Pesquisa Aplicada à Lógica de  
  Programação

AT.5-P6  Patrícia Pastori (IFES) 
  Maria José de Resende Ferreira (IFES) 
  Alexandre Fraga de Araújo (IFES) 
  Desvendando o Cotidiano Escolar por meio de  
  um relato de experiência

AT.5-P7  Roberta Gonçalves Gomes Marques (UFRPE) 
  Sarah Jackelliny da Silva Rodrigues (UFRPE) 
  Elaboração de curso no MOODLE por  
  mestrandas da UFRPE: um relato de  
  experiência do PPGTEG

AT.5-P8  Vivian Adriana Ramos Gomes (UEM) 
  Andre Luiz Paiva (UEM) 
  Elisangela Cíntia Martins Rocha (UEM) 
  Análise da Implantação do PNAP no  
  Núcleo de EaD da Universidade Estadual do  
  Maranhão - UEMA
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AT.5-P9  Rosana Alves Borges (UFG) 
  Walquíria Arruda (UFG) 
  Gláucia Maria Cavasin (UFG) 
  A Importância da Interação entre Tutor a  
  Distância e o Tutor Presencial no Processo  
  Pedagógico no Curso de Licenciatura em  
  Ciências Biológicas Modalidade EAD da  
  Universidade Federal de Goiás

AT.5-P10 Gelson Assis Viveiro (UFMG) 
  Rosilene Carvalho (UFMG) 
  Fernando Fidalgo (UFMG) 
  Capacitação de Dirigentes Municipais de  
  Educação em Minas Gerais

AT.5-P11 Milson José dos Santos Silveira Júnior (UESC) 
  Fabrício Lopes de Souza Carvalho (UESC) 
  Avaliação da Utilização Ferramentas do EaD no 
  Ensino Presencial

AT.5-P12 Aline Pinto Amorim (IFRJ) 
  Ana Luiza de Oliveira Santos (IFRJ) 
  José da Silva Oliveira (IFRJ) 
  Formação Inicial e Continuada de Tutores no  
  Núcleo de Educação a Distância do Instituto  
  Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do  
  Rio de Janeiro

AT.5-P13 Thatiana Marques dos Santos (UFMG) 
  Carolina Moreira Pereira (UFMG) 
  Gustavo Henrique Moreira Dias Almeida (UFMG) 
  Relato de Experiência: uma reflexão acerca da  
  gestão financeira dos cursos de Ead da UFMG
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AT.5-P14 Gllauce Cristina de Araújo Brandão (UFRN)  
  Tutoria em Educação a Distância: um relato de  
  experiência

AT.5-P15 Francisco Alexlanio Alves Maia (IFRN) 
  Maria Betânia da Silva Dantas (IFRN) 
  Formação Continuada: contribuições do Curso  
  de Especialização em Língua Portuguesa e  
  Matemática numa Perspectiva Transdisciplinar

AT.5-P16 Tereza Cristina Félix de Andrade Silva (SEMEC/ 
  PROINFO) 
  Pedro Gomes da Silva (SEMEC/PROINFO) 
  Russiane Costa Caxias (SEMEC/PROINFO) 
  A  EaD na Formação Continuada dos  
  Professores do Sistema Público Municipal  
  de Ensino de Parnamirim-RN: o uso da  
  plataforma e-proinfo   

AT.5-P17 Clara Regina Agostini Oliveira (IFRJ) 
  Ana Luiza de Oliveira Santos (IFRJ)  
  Clarissa Ferreira Pontual (IFRJ) 
  Estágio Curricular Supervisionado no  
  NEaD - Câmpus Nilo Peçanha-Pinheiral/IFRJ:  
  organização, desafios e possibilidades

AT.5-P18 Dirce Cristiane Camilotti (UFMS) 
  Shirley Takeco Gobara (UFMS) 
  Formação Continuada para Integração do  
  Laptop Educacional: Contribuições para a  
  Mudança na Prática Pedagógica do Professor
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AT.5-P19 Eudes Bruce Fialho (IFAM) 
  Uma Análise na Formação de Professores que  
  atuam na Educação Básica: um Estudo de Caso  
  na Escola Estadual Tiradentes

AT.5-P20 Francisca Isa Saraiva Viana (UFRN) 
  Andreia Maria Mafra (UFRN) 
  Aracely Maziero Koerich (FACINTER) 
  O Uso do AVA como ampliação do fazer 
  pedagógico presencial com alunos do Ensino 
  Fundamental

AT.5-P21 Andreia Calderan (UCB) 
  Patricia Liz Gutierrez (IESDE)  
  Concepção de uma Solução Educacional  
  Utilizando a Metodologia Aprendizado  
  Baseado no Trabalho

AT.5-P22 Carlineide Justina da Silva Almeida (IFRN) 
  A Importância das Tics para a Formação das  
  Professoras da Educação Infantil de Angicos

AT.5-P23 Kelly Ramos de Souza Bitencourt (UCB) 
  Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos (IFB) 
  A Oferta de Cursos a Distância no Setor  
  Público: o caso da Escola de Administração  
  Fazendária - Esaf

AT.5-P24 Daniela Cristina Mendes Batista (SENAC/EAD) 
  Soluções Educacionais via Mobile Learning no  
  SEBRAE
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16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de Projeção  
    (91) - DIACON

AT 1 - Modelos de Gestão em EaD: Experiências 
Coordenadora: Cláudia Aparecida Ferreira Machado 
(UNIMONTES)

AT.1-07  Alessandra Falcão Teixeira (UFRPE) 
  Renata Andrade de Lima Souza (UFRPE) 
  A eficiência no setor público: a contribuição da  
  educação corporativa a distância

AT.1-08  Adiel Aureliano de Mélo (UFPB) 
  Ana Maria de Oliveira Neta (UFPB) 
  Elivane da Silva Albuquerque (UFPB) 
  Tutoria Presencial nos Cursos do Polo UaB  
  Limoeiro: uma experiência em construção

AT.1-09  Cláudia Aparecida Ferreira Machado (UNIMONTES) 
  Ruth Gonçalves de Faria Lopes (UNB) 
  Gestão na EAD: Componentes Facilitadores  
  e Dificultadores da prática dos Gestores de  
  Cursos de Graduação a Distância

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de Projeção  
    (01) - DIACIN

AT 1 - Modelos de Gestão em EaD: Experiências 
Coordenadora: Christina Martinez Hipólito (IFSC)

AT.1-10  Ruth Aparecida Viana da Silva (IFRO) 
  José Geraldo da Silva (IFAM) 
  Miguel Fabrício Zamberlan (IFRO) 
  EAD: Não há Distância da Educação, mas 
  Educação na Modalidade a Distância
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AT.1-11  Yumara Lucia Vasconcelos (URPE) 
  Flavio Marinho dos Santos (URPE) 
  Suely Morais de França (UFRPE)  
  Estratégias de Ensino Aplicáveis na Educação a  
  Distância

AT.1-12  Christina Martinez Hipólito (IFSC) 
  Mônica Wendhausen (UFSC) 
  Supervisão Pedagógica em EAD: Um Relato de 
  Experiência

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de  
    Audiovisual (01) - DIATINF

AT 2 - Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenador: Ricardo Sávio Trigueiro de Morais (SENAC)

AT.2-10  Herbert Nunes de Almeida Santos (IFAL) 
  Fernando Batista Chicuta da Rocha (IFAL) 
  Isaías Francisco da Silva (IFAL) 
  A Aplicabilidade de Novas Tecnologias a partir  
  do Ensino de Literatura

AT.2-11  Aleksandre Saraiva Dantas (IFRN) 
  Estudar através da Educação a Distância:  
  expectativas, percepções e dificuldades  
  apresentadas por alunos de um polo de apoio  
  presencial

AT.2-12  Ricardo Sávio Trigueiro de Morais (SENAC) 
  Izabel Cavalcanti Barros Lamenha Pinto  
  (SENAC) 
  Estratégia de Construção de Ambiente Virtual 
  Integrado
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16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de  
    Tutoria - NIT

AT 2 - Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenador: Eugênio Paccelli Aguiar Freire (UFRN)

AT.2-13  Cristiano Lessa de Oliveira (IFAL) 
  A Construção Dialógica do Fórum Eletrônico:  
  Uma Análise da Noção Bakhtiniana Atitude  
  Responsiva Ativa em Produções Textuais de  
  Alunos em Formação Docente

AT.2-14  Edilene Pereira Ferreira Gomes (UFPA) 
  Ivo José Both (UFRS) 
  A Avaliação sob a Ótica do Aluno de Educação  
  a Distância

AT.2-15  Eugênio Paccelli Aguiar Freire (UFRN)  
  Educação vs. Adequação: considerando as  
  vozes dos Sujeitos em EaD

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de  
    Treinamento - NIT

AT 2 - Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenador: Marcos Antonio de Araújo Dias (IFAL)

AT.2-16  Eliana Alves Moreira Leite (IFCE) 
  Gilvandenys Leite Sales (IFCE) 
  Cassandra Ribeiro Joye (IFCE) 
  Análise da Métrica Qualitativa não Linear  
  Fator ß do Instrumento de Avaliação Learning  
  Vectors (LV) inserido nas turmas de graduação  
  do IFCE na modalidade EaD
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AT.2-17  Valmir Heckler (FURG) 
  Cezar Soares Motta (FURG) 
  Maria do Carmo Galiazzi (FURG) 
  A Experimentação em Ciências na EaD  
  oportuniza o diálogo Investigativo Coletivo

AT.2-18  Marcos Antonio de Araújo Dias (IFAL) 
  Os Projetos Integradores e as Novas 
  Tecnologias: Uma visão transdisciplinar na 
  formação crítica do aluno EAD

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de  
    Videoconferência - EaD

AT 3 - Legislação e Institucionalização 
Coordenadora: Elaine Jesus Alves (UFT)

AT.3-04  Marijane Alves Andrade Pimentel (UFPB) 
  A Institucionalização da Universidade Aberta  
  do Brasil: infraestrutura, financiamento e  
  qualidade

AT.3-05  Elaine Jesus Alves (UFT)  
  Margareth Leber de Macedo (UFT) 
  A Implementação e Institucionalização da  
  Educação a Distância na Universidade Federal  
  do Tocantins: Caminhos Percorridos e a Percorrer

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Miniauditório -  
    DIAC

AT 4 - Formação da equipe multidisciplinar nas 
Instituições 
Coordenador: Edevaldo Albuquerque Fialho (UFAM)
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AT.4-01  Fátima Branquinho (UERJ) 
  Fernanda Gomes (UERJ) 
  Helaine David (UERJ) 
  A Vida Cotidiana Fluminense Sob a Perspectiva  
  Multidisciplinar das Escolas Sustentáveis em  
  uma Educação Semipresencial

AT.4-02  Fernanda Araujo Coutinho Campos (UFMG) 
  Priscila Rezende Moreira (UFMG) 
  Márcio Boaventura (UFMG)  
  A constituição da equipe multidisciplinar no  
  CAED/UFMG

AT.4-03  Edevaldo Albuquerque Fialho (UFAM) 
  A formação de professores na modalidade  
  EAD: uma experiência de tutoria no IFAM

30 de novembro Sexta-feira

8h Mesa redonda 2 - Auditório

Programas Públicos de Incentivo à EaD no Brasil - Rede 
E-tec e Sistema UAB 
Palestrantes: Denise Abreu e Lima - UFSCAR 
   Fernando Amorim - SETEC 
Mediadora: Ana Lúcia Henrique - Diretora Acadêmica - IFRN

9h30 Coffee break

10h Palestra 3 - Auditório

Formação de Professores para EaD  
Palestrante: José Manoel Moran - Diretor de Educação a  
   Distância Anhanguera Educacional/SP 
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Mediadora: Ilane Ferreira Cavalcante - Coordenadora UAB/IFRN

14h Minicurso - 01 - Laboratório de Informática e Sala  
 de Tutoria NIT (2º andar)

Webconferência potencializando ações pedagógicas na 
Educação a Distância 
Professores: Valmir Hecker (FURG)  
   Marcio Vieira Oliveira (FURG) 
   Joice Araújo Esperança (FURG)

14h Minicurso - 02 -  Sala (06) - DIACON

Tutor presencial: educador-autor reflexões sobre ações no 
trabalho coletivo e cooperativo 
Professores: Débora Pereira Laurino (FURG) 
   Berenice Vahl Vaniel (FURG) 
   Tanise Paula Novello (FURG)

14h Minicurso - 03 - Laboratório de Informática (10) -  
 DIATINF  - NIT (1° andar)

Principais modificações do Moodle 2.x em relação ao 
Moodle 1.9 
Professores: Rommel W. Lima (UERN) 
   Dimas Kastibergue Fernandes (UnP) 
   Roberto Douglas da Costa (IFRN)

16h Coffee break

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de Projeção  
    (91) - DIACON

AT 1 - Modelos de Gestão em EaD: Experiências 
Coordenadora: Carla Aguiar Falcão (IFRN)
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AT.1-13  Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin (UFSC) 
  Jandira Pereira Souza (IFMA) 
  Márcia Castilho de Sales (SEDF) 
  O Programa de Educação de Jovens e Adultos  
  (PROEJA) na Rede eTec Brasil: sua  
  institucionalização, gestão pública e  
  organização política pedagógica dos cursos

AT.1-14  Kelly da Silva Sarmento (IFRN) 
  Laralis Nunes de Sousa Oliveira (IFRN) 
  Margareth Míria Olinto do Amaral (IFRN) 
  O Curso de Letras-Libras em EaD no IFRN: um  
  relato de experiência

AT.1-15  Carla Aguiar Falcão (IFRN) 
  Girlene Moreira da Silva (IFRN) 
  Ilane Ferreira Cavalcante (IFRN) 
  O Curso de Letras Espanhol do Câmpus EAD  
  do IFRN: possíveis convergências com a  
  modalidade presencial

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de Projeção  
    (01) - DIACIN

AT 2 - Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenadora: Fatima Kzam Damaceno de Lacerda (UERJ)

AT.2-19  Cristiane Borges Braga (UFC) 
  Iraci de Oliveira Moraes Schmidlin (UFC) 
  Cassandra Ribeiro Joye (IFCE)   
  O Fator Presença em Cursos a Distância e seus  
  Modelos
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AT.2-20  Ana Maria Cardoso (UFRGS) 
  Moisés Lucas dos Santos (UNB) 
  A ressignificação de posturas frente à educação  
  a distância

AT.2-21  Fatima Kzam Damaceno de Lacerda (UERJ) 
  Fátima Teresa Braga Branquinho (UERJ) 
  A Relação Sujeito-Objeto na Educação a  
  Distância

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de  
    Audiovisual (01) - DIATINF

AT 2 - Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenadora: Monica Maria Pereira da Silva (UFPB)

AT.2-22  Maria Vanda Silvino da Silva (IFCE) 
  Ivania Maria de Sousa Carvalho Rafael (IFCE) 
  A Experiência do TCC na Educação a Distância  
  na Licenciatura de Matemática da UAB/IFCE

AT.2-23  Tanise Paula Novello (PPGEC) 
  Débora Pereira Laurino (PPGEC) 
  Berenice Vahl Vaniel (PPGEC) 
  O Atuar de Professores e Tutores a Distância na  
  Práxis Pedagógica

AT.2-24  Monica Maria Pereira da Silva (UFPB) 
  Material Didático de Curso a Distância  
  de Formação de Professor: reflexões a partir do  
  Interacionismo Sociodiscursivo
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16h30 às 18h  Sessão de Comunicações – Sala de  
    Tutoria – NIT (2° andar)

AT 2 - Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenador: Wilson Azevedo (UAP)

AT.2-25  Denilda Caetano de Faria (UFT) 
  O modelo pedagógico da avaliação da  
  aprendizagem em ambiente de aprendizagem  
  Moodle

AT.2-26  Berenice Vahl Vaniel (FURG) 
  Débora Pereira Laurino (FURG)  
  Tanise Paula Novello (FURG) 
  (Co)Educar ao Pensar a Produção de Material  
  Pedagógico Digital para a EaD

AT.2-27  Wilson Azevedo (UAP) 
  O Potencial dos MOOCs para a Educação a  
  Distância no Brasil

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala  
    de Treinamento - NIT

AT 2 - Modelos Pedagógicos em EaD 
Coordenador: Sergio da Costa Nunes (ULBRA)

AT.2-28  Marcela Rafaela Gomes de Souza (IFRN) 
  Ilane Ferreira Cavalcante (IFRN) 
  O Perfil de Leitor dos Discentes da Licenciatura  
  em Espanhol a Distância - Polos Natal/RN e  
  Parnamirim/RN
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AT.2-29  Sergio da Costa Nunes (ULBRA) 
  Sonia Mara Romero (PUCRS) 
  Criando Objetos de Aprendizagem  
  (Histórias) com a ferramenta computacional  
  Photo Story na Educação a Distância: uma  
  proposta construcionista

AT.2-30  Raimundo Nonato Camelo Parente 
  Inclusão Digital com apoio da Educação  
  a Distância

16h30 às 18h  Sessão de Comunicações - Sala de  
    Vídeoconferência - EaD

AT 4 - Formação da equipe multidisciplinar nas 
Instituições 
Coordenadora: Mára Beatriz Pucci de Mattos (IFRN)

AT.4-04  Hamilcar Boing, Dr. (IFSC) 
  José Antonio Bourscheid, Dr. (IFSC) 
  Um modelo de capacitação para a formação de  
  equipes multidisciplinares de educação a  
  distância

AT.4-05  Mára Beatriz Pucci de Mattos (IFRN) 
  Daisy Beatriz de Mattos 
  Equipe multidisciplinar: diálogo e consensos  
  como zonas de aproximação disciplinar e dos  
  profissionais, que atuam em Educação a  
  Distância
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA SEGUNDO LÍDERES ESTUDANTIS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS1   

José Gerley Díaz CASTRO2 
Raquel de Almeida MORÃES3 

Universidade Federal do Tocantins, Diretoria de Tecnologias Educacionais 
da UFT, Câmpus de Palmas, TO.

Resumo: A Educação a Distância altera a lógica e a relação espaço/
tempo e se concretiza por intermédio da comunicação mediada por 
novas tecnologias. É uma realidade no Brasil que se consolida cada dia 
mais. O objetivo deste estudo foi identificar o nível de conhecimento que 
os presidentes dos Centros Acadêmicos da UFT têm acerca da Educação 
a Distância (EaD). Foram contatados os alunos presidentes dos CA´s e o 
presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do 
Tocanins, nos sete campi universitários, para responderem um questionário 
com 25 questões fechadas e abertas, devidamente validado. Os dados foram 
analisados mediante estatísticas descritivas usando os programas Epiinfo e 
Bioestat. Foram recebidos 19 questionários, sendo um em branco. A maioria 
dos líderes dos estudantes da UFT são homens (14); apresentam uma 
Mediana de idade de 21 anos. 16 alunos são originários dos estados de TO, 
GO e MA. A amplitude dos ingressos familiares variou de 1 a 18 salários 
mínimos. A maioria deles cursou seus estudos de ensino médio na escola 
pública. Das 10 questões abertas relacionadas com a EaD. 8 apresentaram 
a maior frequência de respostas “não sei”. Apenas um estudante diz ter 
experiência com EaD. A maioria (10) dos estudantes estaria disposta a fazer 
um curso sobre os fundamentos da modalidade de EaD. O conhecimento 
que os líderes dos estudantes da UFT têm da Educação a Distância ainda 
é muito incipiente, portanto devem ser tomadas medidas por parte das 
instâncias superiores de forma a qualificar o debate, pois vivemos uma fase 
de expansão, amadurecimento e consolidação da EaD no mundo, no Brasil 
e na própria Instituição.

Palavras-chave: educação; ambiente virtual; pedagogia; tecnologias 

1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
2 Professor do curso de Nutrição e Coordenador de Tutoria da Especialização em Gestão 
em Saúde, UAB/UFT. email: diazcastro@uft.edu.br
3 Professora Associada da Universidade de Brasília - Faculdade de Educação,  
email: rachel@unb.br
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educacionais.
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O CURSO DE LETRAS ESPANHOL DO CÂMPUS EAD DO IFRN: 
POSSÍVEIS CONVERGÊNCIAS COM A MODALIDADE PRESENCIAL4 

Carla Aguiar FALCÃO5 
Girlene Moreira da SILVA6 
Ilane Ferreira CAVALCANTE7

Resumo: Este artigo se debruça sobre as convergências das modalidades 
presencial e a distância da oferta da Licenciatura em Letras Espanhol do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN). Parte de uma retomada do processo de elaboração da primeira 
oferta desse curso no IFRN e toma como aporte teórico o conceito de 
rizoma (DELEUZE e GUATARI, 1995) aplicando-o à educação em rede a 
partir da perspectiva de Kenski (1998). No nosso trabalho, pretendemos 
observar os principais obstáculos enfrentados na implantação da licenciatura 
em Letras Espanhol e a distância do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), além de refletir sobre as 
dificuldades de caráter infraestrutural da oferta na modalidade a distância, 
tais como a formação dos professores para o uso das novas tecnologias, 
sobre as especificidades da modalidade e sobre as dificuldades de trabalhar 
uma língua estrangeira em um curso a distância. No ensino presencial, os 
professores não conseguem adequar o conteúdo às novas tecnologias e 
quando o fazem, a estrutura da Instituição ainda não permite que todos os 
alunos tenham acesso a uma variedade de recursos didáticos, mesmo que 
isso se limite somente ao uso da internet. Percebe-se que, tanto no ensino a 
distancia, quanto no presencial, os propósitos educacionais são os mesmos, 
o que se alteram são as metodologias e as estratégias no processo de ensino e 
aprendizagem. Dessa reflexão e dessa experiência, nem sempre fluida, muitas 
vezes tensa e bastante profícua, têm surgido soluções para a construção de  
práticas capazes de promover não só a integração entre educação a distância 
e educação presencial, mas a busca por soluções na articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão.

4 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
5 Professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN / DIAC/Câmpus Natal 
Central. E-mail: carla.falcao@ifrn.edu.br
6 Professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN / DIAC/Câmpus Natal 
Central. E-mail: carla.falcao@ifrn.edu.br
7 Professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN / Câmpus EAD. 
E-mail:ilane.cavalcanti@ifrn.edu.br
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Palavras-chave: educação a distância; ensino de língua estrangeira; 
formação de professores.

A GESTÃO DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD): 
FIOS E DESAFIOS FRENTE À REALIDADE8

Rafael Angel Torquemada GUERRA9 
Diego Bruno Milanês LOPES10

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB.

Resumo: Apesar da rápida expansão dos cursos a distância, mais 
recentemente chamados de online, em decorrência da enorme expansão 
e democratização da internet, a implantação de sua infraestrutura nas 
Instituições de Ensino Superior públicas não tem acompanhado essa expansão 
tanto em quantidade quanto em velocidade. A sua institucionalização é, 
talvez, o maior nó que entrava essa expansão. Não se trata aqui de “mais 
um curso de graduação” para atender às demandas do REUNI, um Programa 
do Governo Federal de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais Brasileiras, por exemplo. Implantar “mais um curso” 
de graduação presencial não tem, hoje, nenhum segredo para aqueles que 
vivenciam e elaboram a vida dentro das universidades. O nó e os entrenós 
surgem quando se tenta implantar um curso na modalidade a distância ou 
semipresencial, tarefa para a qual não estamos preparados. São esses nós e 
entrenós que buscaremos relatar aqui, como forma de socializar nossos erros 
e, quiçá, acertos na trajetória de implementação do Curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas a Distância da Universidade Federal da Paraíba.  
A partida foi dada em agosto de 2008 e, em julho deste ano, formamos a 
primeira turma.

Palavras-chave: educação a distância; ciências biológicas; gestão.

8 Trabalho apresentado na Área Temática 1 - Modelos de Gestão em EaD: Experiências, do  
I Seminário Internacional de Educação a Distância.
9 Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad Americana, PY. Professor da 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, email: rafael.torquemada@gmail.com
10 Mestrando em Ciências da Educação pela Universidad Americana, Asunción, PY. 
Coordenador de Tutoria do CLCBaD da UFPB, email: diegobruno.cbvirtual@gmail.com e 
Tutoria do CLCBaD da UFPB, email: diegobruno.cbvirtual@gmail.com
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SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EAD:  
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA11 

Christina M. HIPÓLITO12 
Mônica WENDHAUSEN13 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, Natal, RN

Resumo: O presente artigo pretende discorrer sobre a atuação da 
supervisão pedagógica como articuladora no processo educativo dentro 
do curso de pós-graduação Lato Sensu a distância em Coordenação 
Pedagógica da Universidade Federal de Santa Catarina. O Curso destina-
se aos Coordenadores Pedagógicos e/ou profissionais que exercem função 
equivalente e integram a equipe gestora da escola de educação básica,  
voltado prioritariamente para os municípios e escolas com baixo Ideb.  Em sua 
3ª edição do Programa Escola de Gestores, o curso implementou uma gestão 
de caráter participativo e colaborativo, permitindo uma maior contribuição 
para seu processo educacional definindo dentro das possibilidades dadas 
pela SEB/MEC e de um desenho de curso padrão, um modelo que enfatiza 
a participação efetiva de todos os membros da equipe, onde a função do 
supervisor está intimamente ligada às funções estratégicas, operacionais e 
pedagógicas, pois além de monitorar o ambiente virtual trabalha no sentido 
de tornar o processo pedagógico eficiente. Por isso, a supervisão em um 
curso a distância não é tarefa fácil. É necessária uma organização eficiente, 
bem como uma equipe qualificada e consciente da responsabilidade de uma 
comunicação constante para que se efetive uma aprendizagem significativa. 

Palavras-chave: EAD; Supervisão; Processo Pedagógico. 

11 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos de Gestão em EAD: Experiências, do I 
Seminário Internacional de Educação a Distância.
12 Professora do IFSC, Câmpus Florianópolis e supervisora pedagógica do curso Lato Sensu 
em Coordenação Pedagógica/UFSC, e-mail:christina.martinez@ifsc.edu.br
13 Assessora pedagógica da Prefeitura Municipal de Florianópolis e supervisora pedagógica 
do curso Lato Sensu em Coordenação Pedagógica/UFSC ,  
e-mail: monicawendhausen@gmail.com
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O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
(PROEJA) NA REDEETECBRASIL: SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO, 
GESTÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA PEDAGÓGICA  
DOS CURSOS14  

Maria Hermínia Lage Fernandes LAFFIN15 
Jandira Pereira SOUZA16  
Márcia Castilho de SALES17 

Resumo: Este artigo18 é o resultado da investigação realizada por 
professores que fazem parte do Grupo de Pesquisa PROEJA UFSC/SETEC 
que objetiva levantar e analisar os Cursos PROEJA oferecidos pela Rede 
e-Tec Brasil que integram educação profissional com educação básica, 
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Na pesquisa, busca-
se compreender nesses cursos sua estrutura metodológica, organização 
curricular, formação docente, enfim, a constituição política e pedagógica 
destes cursos. Como contribuições principais para a pesquisa foram 
importantes os estudos de RAMOS (2010) e LAFFIN, (2008 e 2010) e 
sobre educação profissional e os processos educativos de jovens e adultos, 
a pesquisa revela situações comuns e específicas que servirão de análise 
para proceder a ações e estratégias de intervenção, visando a concretização 
do currículo integrado.

Palavras-chaves: PROEJA; Educação a distância; política de oferta.

14 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
15 Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE/UFSC. 
E-mail: herminialaffin@gmail.com.
16 Professora e pesquisadora do Instituto Federal do Maranhão/IFMA.  
E-mail: jandira@ifma.edu.br
17 Professora e pesquisadora da Secretaria de Educação do Distrito Federal.  
E-mail: mcastilhosales@gmail.com
18 Participaram da pesquisa e elaboração deste texto também as professoras da Odete 
Catarina Locatelli, Núbia Jane Freire Vieira, LiliannaBolssonLoebler, Mércia Freire Rocha 
Cordeiro Machado. Todas as autoras do artigo são professoras de diferentes instituições e 
participam do Grupo de Pesquisa PROEJA coordenado pela Universidade Federal de Santa 
Catarina integrada ao diretório de pesquisa do CNPQ como:Pesquisa Científica em Educação 
a Distância (CEADIS).
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GESTÃO NA EAD: COMPONENTES FACILITADORES E 
DIFICULTADORES DA PRÁTICA DOS GESTORES DE CURSOS DE 
GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA19 

Cláudia Aparecida Ferreira MACHADO20  
Ruth Gonçalves de Faria LOPES21 

Universidade Estadual de Montes Claros-UNIMONTES 
Universidade De Brasília-UNB

Resumo: Foram analisadas, nesta pesquisa, as funções e atribuições dos 
gestores dos cursos de graduação a distância ofertados pela Universidade 
Estadual de Montes Claros no âmbito do programa Universidade Aberta do 
Brasil. Pretendeu-se identificar que fatores contribuem com o trabalho do 
gestor, bem como aqueles que dificultam.  Considerando esses objetivos, o 
tipo de pesquisa utilizado foi a qualitativa numa abordagem exploratória. 
Constatou-se que os gestores investigados esforçam-se para desenvolver 
uma prática centrada na gestão democrática. Identificam como elemento 
facilitador do trabalho o serviço de tutoria, o compromisso dos professores e 
as TIC. Ao mesmo tempo que tem o professor como componente facilitador 
do trabalho, enfrentam problemas com a formação desses professores para 
o trabalho com a educação a distância, com a desvalorização profissional e 
com a evasão dos alunos.

Palavras-chave: gestão; graduação a distância; prática de gestores.

19 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos de Gestão em EaD :Experiências,  
do I Seminário Internacional de Educação a Distância.
20 Professora Da Universidade Estadual de Montes Claros. Mestre em educação Claudia.
machado@unimontes.br
21 Professora da Universidade de Brasília.  Doutora em Educação. ruthgfl@gmail.com
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TUTORIA PRESENCIAL NOS CURSOS DO POLO UAB LIMOEIRO: 
UMA EXPERIÊNCIA EM CONSTRUÇÃO

Adiel Aureliano de MÉLO22 
Ana Maria de OLIVEIRA NETA23   
Elivane da Silva ALBUQUERQUE24  

Resumo: O artigo em pauta se propõe a discutir o papel do tutor presencial, 
nos cursos de graduação na modalidade de educação a distância, do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil seus desafios, conquistas e sucessos, que se 
comprova como uma função necessária nos referidos cursos baseados na 
experiência do Polo de Apoio Presencial de Limoeiro - Pernambuco, para 
a obtenção do sucesso dos estudantes desta modalidade. Como envolve 
profissionais das mais diversas áreas, tutor presencial e tutor a distância atuam 
colaborativamente buscando construir competências nos estudantes que se 
deparam com esse novo modelode estudar, desafiadora e significativa, na 
busca de um sucesso profissional que se pretende ao ingressar neste mundo 
virtual de aprendizagem, onde os papéis precisam estar bem definidos, como 
também as responsabilidades de cada um neste ambiente. O tutor presencial 
tem papel fundamental no sentido de engajar e motivar aos estudantes a 
uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Educação a distância; Tutoria presencial; Universidade 
Aberta do Brasil.

22 Pedagogo. Tutor Presencial do Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba. 
Especialista em Psicopedagogia Institucional e em Programação do Ensino da Língua 
Portuguesa na Educação Fundamental e Média.
23 Geógrafa. Tutora Presencial do Curso de Ciências Agrárias da Universidade Federal da 
Paraíba. Especialista em Psicopedagogia Institucional.
24 Bióloga. Tutora Presencial do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Instituto 
Federal de Pernambuco. Especialista em Gestão Ambiental.
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ANÁLISE DO CURSO SEMIPRESENCIAL DE LICENCIATURA PLENA 
EM LETRAS ESPANHOL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 
UFC E DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB25

Maria Michele Colaço PINHEIRO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Câmpus 
Sousa.

Resumo: O estudo da Língua Espanhola no mundo vem crescendo bastante. 
No Brasil, por questões políticas, devido o Mercosul, onde todos os países 
envolvidos, com exceção do Brasil, tem como língua oficial o Espanhol, 
este vem avançando a passos largos. Com a ampliação do estudo desta 
língua, cabe a nós, professores da área, estarmos muito bem preparados 
para enfrentar essa expansão. É necessário que nos preocupemos com 
a formação dos profissionais da área. Sabemos que há uma escassez de 
professores capacitados para o ensino da Língua Espanhola.Uma opção 
para resolvermos esse problema seria a ampliação dos cursos de Educação 
a distância, fazendo com que profissionais de todo o Brasil possam ter esse 
acesso a uma graduação. A ideia central desta pesquisa é refletir e analisar 
como está ocorrendo o ensino de Língua Espanhola no curso semipesencial 
de Licenciatura Plena em Letras Espanhol da Universidade Federal do 
Ceará-UFC, vinculado à Universidade Aberta do Brasil - UAB. É importante 
observar como está sendo direcionado o ensino de língua estrangeira a 
distância. Pretendemos com este trabalho avaliar se os professores-tutores 
se sentem preparados para trabalhar uma língua estrangeira a distância, 
desenvolvendo no aluno as quatro habilidades línguísticas: ler, escutar, 
escrever e falar. Sendo este último analisado com mais profundidade, ou 
seja, será dado um foco na habilidade oral e no processo de formação dos 
professores-tutores a distância.

Palavras-chave: ensino; tutor; formação.

25 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
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O CURSO DE LETRAS-LIBRAS EM EAD NO IFRN:  
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA26 

Kelly da Silva SARMENTO27  
Laralis Nunes de Sousa OLIVEIRA28  
Margareth Míria Olinto do AMARAL29 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

Resumo: Este trabalho visa relatar a experiência e trajetória dos Cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em Letras-Língua Brasileira de Sinais (Libras) na 
modalidade Ead no IFRN Câmpus Natal-Central. Os referidos cursos tiveram 
início no segundo semestre de 2008 e término no primeiro semestre de 
2012. Fruto de uma parceria entre MEC, Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e 16 instituições públicas de nível superior, dentre elas o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), o Curso de Letras-Libras foi o primeiro do tipo oferecido no país, 
tendo sido reconhecido internacionalmente por seu enfoque na Língua 
de Sinais deste país. A Licenciatura foi concebida levando-se em conta a 
perspectiva de se formarem professores de Libras surdos; o Bacharelado, por 
sua vez, foi pensado com o objetivo de formar tradutores e intérpretes de 
Língua de Sinais. Os conhecimentos dessa graduação estão todos articulados 
a Libras, língua oficial dos surdos brasileiros. A modalidade de ministração 
do curso foi estruturada com 70% da carga horária cumprida à distância 
e 30% presencialmente, desenvolvendo-se através de interação por meio 
de videoconferências, encontros com professores-assistentes e tutores, 
além do contato direto entre os estudantes surdos e ouvintes. Sabemos 
da necessidade de se formarem professores para que atuem em diferentes 
ambientes no sentido de integrar a população surda à sociedade e disseminar 
o conhecimento da Libras para os não surdos. A realização desse curso foi 
uma ação vital no processo de inclusão a nível nacional, significando um  
importante passo na educação dos surdos e dos profissionais que atuam  
 

26 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
27 Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, email: robhyson.
denys@ifpa.edu.br
28 Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, email: satiro.
ramos@ifpa.edu.br
29 Professor Associado da Universidade Trás-os-Monter e Alto D´ouro e membro do grupo 
de pesquisa do IFPA - Câmpus Santarém , email : mcabral@utad.pt
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na área. A escolha do IFRN Câmpus Natal-Central como Polo promoveu 
a aceleração de propostas inclusivas para surdos no estabelecimento, 
sensibilizando a sua comunidade e, consequentemente, abrindo caminhos 
para a temática na instituição.  

Palavras-chave: Letras-Libras; EaD; Inclusão.

A GESTÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ EM 
JURUTI/PA E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO A DISTANCIA30 

Robhyson Denys Rodrigues da SILVA31  
Raimundo Sátiro dos Santos RAMOS32  
Manuel José Cabral dos Santos REIS33

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Santarém, PA

Resumo: O objetivo deste artigo é realizar uma análise da estrutura do 
curso de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Pará e sua gestão no âmbito do Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica no município de Juruti/PA, estabelecendo 
as suas relações com a educação a distância (EaD) e seus desdobramentos 
qualitativos. Metodologicamente utilizou-se análise de entrevistas e debate 
de ideias, integrando gestores, professores, estudantes-professores, escolhidos 
de maneira não intencional para que os diferentes pontos de vista estivessem 
presentes. Concluímos que para resolver os problemas apresentados seriam 
necessárias intervenções a três níveis. Num primeiro nível, intervenções 
relacionadas com o projeto político pedagógico que deve ser elaborado 
por equipes que levem em conta as especificidades locais. Num segundo 
nível, incluem-se intervenções relacionadas com a qualificação do corpo 
docente, sendo necessários treinamentos ou especializações para que possam 
ocasionar otimização de uso nas diversas ferramentas de EaD. Finalmente,  
no terceiro e último nível, incluem-se os investimentos por parte dos gestores  
 
30 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
31 Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará,  
email: robhyson.denys@ifpa.edu.br
32 Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará,  
email: satiro.ramos@ifpa.edu.br
33 Professor Associado  da Universidade Trás-os-Monter e Alto D´ouro e membro do grupo 
de pesquisa do IFPA - Câmpus Santarém , email : mcabral@utad.pt
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a fim de atender um maior número de estudantes e assim conseguir alcançar 
as demandas.  Adicionalmente, e em nossa opinião, os maiores problemas 
apresentados resultam de políticas públicas mal elaboradas. Neste contexto, 
tais políticas devem ser elaboradas com base em estudos aprofundados da 
realidade local.

Palavras-chave: curso de informática; educação a distancia; gestão em 
EaD, Juruti/Pa.

EAD: NÃO HÁ DISTÂNCIA DA EDUCAÇÃO, MAS EDUCAÇÃO NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA34 

Ruth Aparecida Viana da SILVA35 
José Geraldo da SILVA36  
Miguel Fabrício ZAMBERLAN37 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto 
Velho, RO

Resumo: A pesquisa em questão pretende demonstrar que a autonomia do 
discente é imprescindível na aquisição e reelaboração do conhecimento no 
processo de ensino e aprendizagem a distância, principalmente no que se 
refere ao combate à evasão nesta modalidade de ensino. Pretende-se uma 
abordagem crítica, a partir da observação do modo como se processa os 
estudos em EaD, mais precisamente da questão da autonomia do aluno, ou 
seja, demonstrar que na educação a distância é o aluno que precisa tomar o 
material de estudos em mãos sem necessitar de um “professor-feitor” que o 
instigue a realizar suas obrigações no processo de ensino. 

Palavras-chave: Autonomia; discente; conhecimento; evasão.

34 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
35 Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Câmpus 
Porto Velho Zona Norte; Coordenadora Geral da Rede e-Tec Brasil/Rondônia. Mestranda em 
Estudos Literários pela Universidade Federal de Rodônia. E-mail: ruth.viana@ifro.edu.br.
36 Professor e Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amazonas, Câmpus Lábrea, área de Sociologia. Especialista em Tecnologias e Ensino a 
Distância, em Filosofia e em Docência Universitária. E-mail: jose.geraldo@ifam.edu.br.
37 Diretor Geral do Câmpus Porto Velho Zona Norte do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Rondônia. Coordenador Geral Adjunto da Rede e-Tec Brasil/
Rondônia. Especialista em Redes de Computador pós-graduando em Pós-graduando em 
Metodologia do Ensino na Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  
E-mail: miguel.zamberlan@ifro.edu.br.
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A EFICIÊNCIA NO SETOR PÚBLICO: A CONTRIBUIÇÃO DA 
EDUCAÇÃO CORPORATIVA A DISTÂNCIA38 

Alessandra Falcão TEIXEIRA39 
Renata Andrade de Lima SOUZA40 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE

Resumo: A gestão pública enfrenta diversas transformações advindas 
do processo de globalização e do desenvolvimento de tecnologias da 
informação e comunicação. Para atender às necessidades da sociedade, 
as instituições públicas estão mais atentas com a capacitação de seus 
servidores na intenção de garantir mais eficiência aos serviços prestados à 
sociedade, numa perspectiva de mudança de comportamento. A educação 
corporativa a distância se apresenta como uma ferramenta estratégica de 
gestão dos recursos humanos, facilitando o processo da disseminação do 
conhecimento, incentivando a qualificação dos servidores, tendo como 
consequência um serviço público de qualidade, mais eficiente.

Palavras-chave: Gestão Pública; Educação Corporativa a Distância.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO APLICÁVEIS NA EDUCAÇÃO  
A DISTÂNCIA41 

Yumara Lucia VASCONCELOS42  
Suely Morais de FRANÇA43  
Flavio Marinho dos SANTOS44 

Resumo: A educação a distância, em sua práxis, reclama cada vez mais 
o desenvolvimento de estratégias de ensino customizadas segundo as  
 
38 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
39 Estudante de Pós-Graduação 2º semestre do Curso de Mestrado Profissional em 
Tecnologia e Gestão em Educação a Distância da UFRPE, email: alessafalcao@hotmail.com
40 Estudante de Pós-Graduação 2º semestre do Curso de Mestrado Profissional em 
Tecnologia e Gestão em Educação a Distância da UFRPE, email: natadelima@yahoo.com.br
41 Trabalho apresentado Divisão Temática Modelos Pedagógicos em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
42 Doutora em Administração. Professora adjunta da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, URPE.
43 Mestranda em Gestão e Tecnologia em Educação a Distância, Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, URPE.
44 Mestrando em Gestão e Tecnologia em Educação a Distância, Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, UFRPE.
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características de seu formato, volume e perfil dos interagentes. Essa 
demanda, nicho para desenvolvimento de estudos, exige reflexão sobre 
as estratégias empregadas no ensino presencial. Tomando por base essa  
orientação estabeleceu-se a seguinte questão problematizante: quais delas  
são de fato aplicáveis à educação a distância?Na solução dessa indagação 
estabeleceu-se o propósito de analisar o potencial aplicativo de estratégias de 
ensino consagradas no ensino presencial na modalidade a distância. Foram 
analisadas três estratégias de ensino: aula expositiva dialógica, Philip 66 e 
mapas conceituais. A análise empreendida ratifica a necessidade de adaptação 
dessas estratégias em razão dos fatores restritivos presentes na educação a 
distância, modalidade online: volume de interagentes, diversidade de perfis, 
necessidade de monitoria / tutoria qualificada, de integração e eficiência da 
equipe de suporte, distâncias geográficas e culturais, além do background, 
fundamental para algumas estratégias.

Palavras-chave: educação a distância; estratégia; ensino.

TEORIA E PRÁTICA NO ESTÁGIO DOCENTE DO IFRN: UMA 
ANÁLISE DO ESTÁGIO REALIZADO NA LICENCIATURA EM LETRAS 
ESPANHOL PRESENCIAL E A DISTÂNCIA45  

Francisca Carneiro VENTURA46 
Ilane Ferreira CAVALCANTE47  
Raquel de Araújo SERRÃO48 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN)

Resumo: O presente artigo discute a teoria e a prática que orientam o 
programa de estágio para os cursos de licenciaturas, tanto presencial, 
como na modalidade a distância (EaD) do IFRN, tendo  como referência  
o conceito de teoria de Adorno (1992) e como fontes  primárias de 
investigação documentos orientadores das Licenciaturas oferecidas  nas  
 
45 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
46 Pedagoga do IFRN-Câmpus Natal Central e profa. Formadora do Estagio Curricular 
Supervisionado do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol a distância.
47 Professora Doutora com atuação em Língua portuguesa e EaD. Coordenadora de 
Graduação e Pós-graduação do Câmpus EaD e Coordenadora UAB do IFRN.
48 Professora Mestra em Literatura e Interculturalidade. Coordenadora do Estagio Curricular 
Supervisionado do Curso de Licenciatura em Espanhol, modalidade presencial.
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forma presencial e a distância. Tem como pano de fundo a concepção de 
estágio como pesquisa de forma a contribuir para a formação do professor-
pesquisador, cujo profissionalismo está baseado na “investigação sobre o 
ensino” (STENHOUSE, 1975 apud ALARCÃO, 2001, p. 4). Delimita-se como 
campo e fundamento da pesquisa a educação básica, a fim de propor um 
modelo pedagógico de estágio docente que atenda às especificidades das 
licenciaturas nas duas formas de oferta.  O estudo justifica-se na medida 
em que possibilita uma reflexão sobre a Prática Curricular Supervisionada 
e propõe ideias para um modelo pedagógico de estágio para a EaD. Em 
termos metodológicos, esse estudo se guia pelos princípios orientadores da 
pesquisa qualitativa, que rompe com a rigidez da concepção de estágio como 
prática da teoria estudada na graduação e técnicas do fazer docente. Dessa 
forma, vislumbra-se a formação de um professor capaz de compreender 
que a docência se realiza num contexto social e institucional. Isso implica 
pesquisas voltadas para a análise das peculiaridades históricas e pedagógicas 
das instituições de educação básica, de seus agentes sociais e das tarefas  
específicas desenvolvidas pelos professores no cotidiano escolar. Formar 
para responder a essas demandas numa educação a distância exige um 
modelo pedagógico de estágio bem sistematizado com etapas bem definidas 
e orientações regulamentadas.

Palavras-chave: teoria e prática; estágio docente; formação  
de professores.

O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO IF-SC49 

Dalton Luiz LEMOS II50 
Angelo Martins FRAGA51 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina,      
Florianópolis, SC

 
49 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
50 Doutor em Engenharia Civil (UFSC). Professor efetivo no Curso Técnico de Agrimensura, 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública-EaD e Curso de Especialização Lato Sensu em 
Gestão Pública - EaD do IF-SC, e-mail: lemos@ifsc.edu.br
51 UFSC, CFH, Departamento de Geociências. Mestrando no Programa de Pós-Graduação 
em Geografia. Professor efetivo do Curso Técnico de Agrimensura do IF-SC, e-mail: 
angelofraga@ifsc.edu.br
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Resumo: O processo de institucionalização da educação a distância, 
principalmente nas instituições públicas de ensino, mostra-se necessário e 
primordial diante do patamar atingido pela educação.  O artigo apresenta 
como é utilizado o ambiente virtual de aprendizagem nos cursos em 
educação a distância ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Santa Catarina.  Avalia-se como a utilização do ambiente 
virtual de aprendizagem pode apoiar também aos cursos presenciais 
ofertados pela instituição e contribuir no processo de institucionalização 
da educação a distância.  Apresenta-se o planejamento para a utilização 
do ambiente virtual de aprendizagem no Curso Técnico de Agrimensura, 
servindo como base para a sua futura utilização institucionalizada, de 
modo a atingir todos os cursos ofertados pelo IF-SC, abrangendo a 
educação presencial e a educação a distância.

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem; Agrimensura; 
Educação a Distância; Institucionalização.

NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA CIBERCULTURA: 
A APRENDIZAGEM COLABORATIVA NA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA A PARTIR DAS INTERFACES DO CIBERESPAÇO E DA 
CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS52 

Denize de Souza AMORIM53 

Universidade Federal Fluminense/UFF, Niterói, RJ

Resumo: A sociedade contemporânea vive “em rede”, e as relações 
estabelecidas entre as pessoas, as mídias digitais e as interfaces do ciberespaço 
transformaram e continuam transformando o ritmo, o espaço, o tempo e a 
forma como as pessoas se comunicam e como a informação é produzida e 
consumida. Diante desse cenário de constantes mudanças sociais induzidas 
pelas tecnologias digitais, o aluno contemporâneo tem novas necessidades 
e novos meios para supri-las. Nesse contexto, as tradicionais formas de 
educação inevitavelmente transformam-se junto com a sociedade, em 
especial a educação a distância, que modifica não só os meios nos quais  
 
52 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos Pedagógicos em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
53  Licenciada em Pedagogia pela Universidade Castelo Branco/UCB, Especialista em 
Tecnologia Educacional pela AVM Faculdade Integrada/Universidade Candido Mendes e 
Especializanda em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação a Distância pela 
Universidade Federal Fluminense/UFF. e-mail: dsouzaamorim@hotmail.com 
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disponibiliza seus conteúdos, como também a forma como seus alunos 
interagem entre si e com a informação. Por isso, verifica-se a necessidade de 
se convergir interfaces colaborativas e mídias distintas, combinando diversas 
linguagens e meios para levar a informação a este aluno e incentivá-lo a 
produzir, interagir, participar, trocar e aprender colaborativamente. Assim, 
este trabalho busca mostrar como as tecnologias digitais ainda são utilizadas 
na educação a distância com metodologias tradicionais de ensino e apresenta 
possíveis formas de utilização do ciberespaço como um ambiente virtual 
de aprendizagem através das possibilidades disponíveis na Web 2.0. Nosso 
objetivo principal é refletir sobre novas práticas pedagógicas que atendam 
as demandas da sociedade da informação e identificar as potencialidades e 
contribuições da convergência de mídias e da utilização das interfaces do 
Ciberespaço para uma aprendizagem colaborativa na educação a distância. 

Palavras-chave: Ambientes Virtuais de Aprendizagem; Aprendizagem 
Colaborativa; Ciberespaço; Convergência de Mídias; Educação a Distância.

O CURSO DE PROFESSORES FORMADORES PARA A EAD – POR 
UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO APLICADA AOS 
DOCENTES DOS CURSOS TÉCNICOS DO E-TEC/IFCE54

Ana Cláudia Uchôa ARAÚJO55  
Francisca Natalia Sampaio Pinheiro MONTEIRO56  
Dina Mara Pinheiro DANTAS57 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Fortaleza, CE

Resumo: Este artigo discute o processo de formação continuada de 
professores-formadores, nas instituições que ministram cursos semipresenciais, 
mediados pelas tecnologias de informação e comunicação. O seu objetivo é 
apresentar uma descrição da formação do professor formador para a Rede 

54 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Modelos Pedagógicos em EaD, do I 
Seminário Internacional de Educação a Distância.
55 Coordenadora Geral Adjunta da Rede e-Tec/IFCE, na Diretoria de Educação a Distância 
- IFCE, campus Fortaleza e Pedagoga do IFCE, campus Fortaleza. Mestre e Doutoranda em 
Educação Brasileira, pela Univ. Federal do Ceará.
56 Designer Instrucional da Diretoria de Educação a Distância - IFCE, campus Fortaleza, e 
Professora de Língua Portuguesa e Língua Espanhola da área de Hospitalidade e Lazer, campus 
Aracati. Mestre em Linguística, pela Univ. Federal do Ceará.
57 Designer Instrucional da Diretoria de Educação a Distância - IFCE, campus Fortaleza, e 
Professora de Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação – UECE, campus Limoeiro 
do Norte. Mestre em Educação Brasileira, pela Univ. Federal do Ceará.
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Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil), tomando por base o modelo 
utilizado na formação voltada para esse perfil, quando de sua preparação 
para atuar nos demais projetos da Diretoria de Educação a Distância, 
pertencente ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE). A intenção é analisar estes cursos, verificando as mudanças feitas para 
a formação do docente que atua no e-Tec. Faz-se, então, um estudo descritivo 
das formações oferecidas pelo IFCE para os diferentes perfis de professores, 
em seguida mostra-se um painel de discussão que envolva pesquisas e relatos 
de experiências nas áreas de Educação, Educação a Distância, Informática 
Educativa e áreas afins, a fim de justificar as alterações pedagógicas feitas na 
capacitação do corpo docente do e-Tec.

Palavras-chave: Educação a Distância; Formação de professor; e-Tec.

A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
SANTA CATARINA58

Sandra Lopes GUIMARÃES59 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC.

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar a proposta pedagógica 
para a institucionalização da educação à distância no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina através da criação do 
Campus de Educação à Distância. Nesta proposta, o Campus EaD do IFSC 
será um Campus especialista na oferta de cursos EaD, que ofertará educação 
profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades, no eixo 
tecnológico de Gestão e Negócio com ênfase na gestão em instituições 
educacionais e/ou públicas e na formação inicial e continuada de profissionais 
para a educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades. Este 
campus a partir demanda institucional do IF-SC, ou a partir da proposta 
de outra instituição e/ou um programa (convênios) poderá conceber, e/
ou auxiliar na concepção, articular, promover (organizar e /ou realizar) a 
capacitação, a elaboração de material didático e o acompanhamento da  
 

58 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Modelos de Gestão em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
59 Pedagoga, Técnico em Assuntos Educacionais na Pró-Reitoria de Ensino do IFSC.  
e-mail: sandrag@ifsc.edu.br
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gestão de cursos na modalidade à distância, semipresenciais, e presenciais 
com utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação. O Campus 
EaD com o propósito de garantir o desenvolvimento de uma proposta 
pedagógica de educação a distância condizente com as características desta 
modalidade, levando em conta as especificidades do ensino profissional e 
tecnológico, e fazendo uso dos referenciais epistemológicos do IFSC, será 
constituído por uma equipe interdisciplinar. 

Palavras-chave: Educação a Distância; Educação Tecnológica; Tecnologia 
de Informação e Comunicação.

O ENSINO EAD COMO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO: 
OS DESAFIOS E AS VANTAGENS DE UM NOVO PARADIGMA 
EDUCACIONAL NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM60

Bernardino Galdino de SENA NETO61 
Francisco Carlos de MEDEIROS62 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN

Resumo: Discutir o ensino EaD (Educação a Distância),  como um 
modelo pedagógico que vem fazendo uma transformação significativa 
no processo educacional do nosso pais e provocando uma mudança no 
paradigma educacional recentemente utilizado, é o principal objetivo deste 
trabalho. O referido artigo inicia-se abordando a questão da legislação e 
institucionalização desta modalidade de ensino, ancorado em trabalhos 
já realizados e defendidos por vários autores da área. Posteriormente, se 
direciona a execução do processo de ensino-aprendizagem propriamente 
dito, onde de forma objetiva e com a intenção de mostrar esta modalidade 
de ensino, como uma perspectiva de que o conhecimento é concebido como 
resultado da ação do sujeito sobre a realidade, estando o aluno na posição 
de protagonista no processo da aprendizagem. Em seguida, a discussão, 
se volta para a forma de como, na prática, os cursos são executados. Esta 
abordagem vai da produção do material didático e sua disponibilização, até 
as ferramentas virtuais utilizadas no processo virtual de aprendizagem.

60 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos Pedagógicos em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
61 Estudante de Graduação 6º semestre do curso de Administração Pública pela UFRN, 
email: nettosena@hotmail.com
62 Estudante de Graduação 6º semestre do curso de Administração Pública pela UFRN, 
email: carlinhopmsf@hotmail.com
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Palavras-chave: Ensino a Distância; Modelo Pedagógico; Autonomia

FORMANDO PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL E 
INTEGRAL - MODALIDADE À DISTÂNCIA63

Marta PINHEIRO64 
Ana Maria Petraitis LIBLIK65 
Nuria Pons Vilardell CAMAS66

Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR

Resumo: A pesquisa descreve o curso de extensão à distância em Educação 
Integral e Integrada oferecido para professores da rede pública de Educação 
Básica pelo Setor de Educação em parceria com a Coordenação de 
Integração de Políticas de Educação à Distância da UFPR, analisa aspectos 
positivos e negativos do curso, e discute possíveis alterações em sua estrutura 
que assegurem a integração ensino/pesquisa/extensão e permitam a sua 
adequação ao universo da escola integral.

Palavras-chave: educação à distância; educação integral; educação 
integral e integrada.

ORIENTAÇÃO DE PESQUISA NOS FÓRUNS DE DISCUSSÃO: 
CRIANDO POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS NA PLATAFORMA 
MOODLE67

Abigail Noádia Barbalho da SILVA 
Diogo Pereira BEZERRA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
– Campus EAD, Campus Pau dos Ferros.

 
 
63 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos Pedagógicos em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância (SEMEAD).
64 Professora Associada do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação, Setor de 
Educação da UFPR, email:mapi@ufpr.br
65 Professora Adjunta do Departamento de Teoria e Prática de Ensino, Setor de Educação da 
UFPR, email: ampliblik@ufpr.br
66 Professora Adjunta do Departamento de Teoria e Prática de Ensino, Setor de Educação da 
UFPR, email: nuriapons@gmail.com
67 Trabalho apresentado na Divisão Temática Modelos Pedagógicos em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância (SEMEAD).
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Resumo: Estudo de caso de caráter exploratório, que tem por objetivo 
identificar as principais ações pedagógicas planejadas nos fóruns de 
orientação dos trabalhos de conclusão de curso que levaram ao êxito as 
cento e setenta (170) pesquisas concluídas no período de 2010.2, do Curso 
de Especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semi-Árido, 
no âmbito da oferta da Universidade Aberta do Brasil/UAB em parceria 
com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte/IFRN. O resultado dessa análise mostrou que o tipo de fórum 
aberto para cada pesquisa foi adequado em 88% dos fóruns, a qualidade 
comunicacional e interativa de caráter organizacional em 88%, e a 
avaliação contínua ocorreu em 48% dos fóruns abertos.

Palavras-chave: orientação de pesquisa; fórum; design de atividades de 
aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DAS TICS PARA A FORMAÇÃO DAS 
PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE ANGICOS68

Carlineide Justina da Silva ALMEIDA69

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, Natal, RN

Resumo: Este trabalho constata que a evolução das novas tecnologias 
de informação e comunicação as (TICs) tem surgido e migrado para o 
universo de novas apropriações de saberes, e, entre elas, , encontram-se 
,supostamente, o desejo das professoras de educação infantil em atualizarem 
os seus conhecimentos no que concerne ao universo digital. Diante dessa 
informação, o nosso trabalho está pautado em identificar e descrever as 
manifestações dessas professoras da Educação Infantil em relação a um 
curso básico de informática oferecido pelo proinfo na cidade de Angicos, 
tentando responder as seguintes questões: O que as professoras da EI buscam 
nesse curso básico de informática? O que esse curso representará para o seu 
trabalho enquanto docente? Que possibilidades esperam encontrar durante 
e após esse curso? Essas questões buscam compreender a importância de 
um curso de informática na formação continuada de professoras da EI, bem 
como as contribuições que um curso dessa natureza pode proporcionar na 
valorização profissional das mesmas. Como fundamentação teórica, será 
estudado Bernard Charlot (2000), Magda Soares (2002) e Chartier (1998). 
Para alcançar os objetivos, utilizamos a observação participante e a entrevista 
semiestruturada, com a colaboração dessas professoras da EI de Angicos. 
Assim, os dados da nossa pesquisa constatam que o curso, segundo essas 
professoras, aconteceu no momento oportuno, oferecendo conhecimentos 
para a inovação de suas práticas, pois elas apontam os alunos como principais 
incentivadores de sua participação e adesão a esse curso.   

Palavras-chave: Tecnologia, professoras, Educação Infantil.

68 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EAD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
69 Estudante de Graduação 2º. Período do Curso de Letras Habilitação em Espanhol do 
IFRN, email: carlaalmeida_rn@hotmail.com
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TUTORES NO NÚCLEO 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO70  

Aline Pinto AMORIM71 
Ana Luiza de Oliveira SANTOS72 
José da Silva OLIVEIRA73 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 
Câmpus Nilo Peçanha - Pinheiral, RJ

Resumo: Este artigo versa sobre o trabalho de formação de tutores a distância 
que é desenvolvido no Núcleo de Educação a Distância do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – NEaD/IFRJ – Câmpus 
Nilo Peçanha-Pinheiral, apresentando o início das atividades de formação e a 
perspectiva atual de formação inicial e continuada, constantemente refletida 
pela coordenação geral, coordenação de tutoria e equipe de professores 
que atuam nos cursos de formação. Discorre, ainda, sobre a última edição 
realizada no ano de 2012, que contou com três Eixos de estudo, sendo o 
Eixo 1 Ambientação em EaD, o Eixo 2 Interação, Comunicação e Escrita e 
o Eixo 3 Feedback na Tutoria, apontando reflexões e resultados a partir de 
análise realizada pela equipe ao término do último curso de formação de 
tutores.

Palavras-chave: educação a distância; tutoria; formação de tutores.

70 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiència em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
71 Professora no IFRJ - Câmpus Nilo Peçanha-Pinheiral e Coordenadora de Tutoria no 
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72 Professora no IFRJ - Câmpus Nilo Peçanha-Pinheiral e Coordenadora Geral no Núcleo de 
Educação a Distância – NEaD/IFRJ, email: ana.oliveira@ifrj.edu.br
73 Coordenador de Tutoria no Núcleo de Educação a Distância – NEaD/IFRJ ,  
email: oliveirajosedasilva@gmail.com
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SOLUÇÕES EDUCACIONAIS VIA MOBILE LEARNING NO SEBRAE74 

Daniela Cristina Mendes BATISTA75 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Brasília, DF

Resumo: A disseminação do uso de tecnologias móveis na sociedade brasileira 
vem ampliando as possibilidades de aplicação de soluções educacionais de 
largo alcance social. O presente trabalho descreve uma aplicação de soluções 
educacionais na capacitação de empreendedores individuais por meio do 
envio de séries de SMS, os resultados inicialmente alcançados, bem como o 
custos envolvidos.  

Palavras-chave: Mobile Learning, Educação a Distância, 
Empreendedorismo, SMS, tecnologias móveis.

A OFERTA DE CURSOS A DISTÂNCIA NO SETOR PÚBLICO: O 
CASO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF76 

Kelly Ramos de Souza BITENCOURT77 
Sylvana Karla da Silva de Lemos SANTOS78

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, Natal, RN

Resumo: A educação a distância tem sido uma aliada na promoção da 
capacitação de servidores públicos nos últimos anos. Como órgão da 
administração pública, a Escola de Administração Fazendária – Esaf, tem 
acompanhado essa mudança e investido no aperfeiçoamento de um modelo 
pedagógico de oferta e gestão de cursos para atender às demandas dessa 
modalidade. Este artigo apresenta o fluxo de processos adotado pela equipe  
 

74 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
75 Pedagoga, pós-graduada em Educação a Distância, SENAC-EAD.  
email: daniela.batista@sebrae.com.br
76 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância, 2012.
77 Graduada em História, especialista em Educação a Distância, desenhista Instrucional na 
Escola de Administração Fazendária-Esaf. Aluna do Mestrado em Educação da UCB,  
email: kellrs@gmail.com
78 Graduada em Análise de Sistemas, especialista em Informática Educacional, Desenho 
Instrucional e em Artes Visuais, mestre em Engenharia Mecânica. Professora de Informática do 
IFB, email: sylkarla@gmail.com
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de oferta de cursos da Esaf, incluindo a seleção e formação dos tutores, 
divulgação, preparação do curso na plataforma, seleção e matrícula dos 
alunos, a documentação do curso, o acompanhamento, avaliação e a 
elaboração do relatório pedagógico para o cliente. Dentre os diversos 
profissionais envolvidos nos processos de oferta dos cursos, o coordenador 
pedagógico é aquele que desempenha o papel de gestor da ação educacional, 
coordenando os demais integrantes da equipe para atender às necessidades 
do planejamento.

Palavras-chave: educação a distância; Esaf; modelo pedagógico; oferta.

A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO ENTRE TUTOR A DISTÂNCIA E 
O TUTOR PRESENCIAL NO PROCESSO PEDAGÓGICO NO CURSO 
DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS MODALIDADE EAD 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS79  

Rosana Alves BORGES80  
Walquíria ARRUDA81  
Gláucia Maria CAVASIN82 

Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológicas, Goiânia-GO

Resumo: Este artigo enfatiza a importância da interação entre o tutor a 
distância e o tutor presencial no processo pedagógico no Curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas Modalidade EAD da Universidade Federal de Goiás, 
evidenciando que a sintonia entre eles é de fundamental importância e 
que se faz necessário explorar as enormes possibilidades que o ensino a 
distância traz. Com a realização de semanas de planejamento e utilização de 
organogramas para integração entre os tutores e diversos membros do curso, 
foi possível realizar a pré-preparação de materiais, avaliações, cadernos de 
atividades, atividades presenciais teóricas e práticas. Desta forma, observou-
se que com a utilização do organograma houve uma maior interação entre 
os tutores a distância e presencial, assim como da divisão de trabalho entre  
 
79 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
80 Professor conteudista do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas EaD Fase II da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), e-mail: rosana.borges2004@ig.com.br
81 Professor conteudista do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas EaD Fase II da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), e-mail: walquiriaufg@gmail.com
82 Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas EaD Fase II da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), e-mail: glauciacavasin@gmail.com



62

Sessão de pôsteres

eles, aliado ao fato de ser possível detectar os pontos falhos da equipe e 
solucioná-los rapidamente. Concluímos que o organograma aperfeiçoa o 
tempo de trabalho, acompanha e avalia cada etapa e torna mais fácil atingir 
as metas pré-estabelecidas. Os diversos aspectos do planejamento levantados 
neste artigo contribuem para uma aprendizagem realmente significativa. 
Palavras-chave: tutor; educação a distância; processo pedagógico.

TUTORIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:  
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA83

Gllauce Cristina de Araújo BRANDÃO84

Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN 
Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/UFRN

Resumo: Este artigo tem por finalidade relatar uma experiência em 
construção: a atuação de tutoria em Educação a Distância no Curso Técnico 
em Informática da Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/UFRN com participação 
da Escola Técnica Aberta do Brasil - Rede e-Tec Brasil, no polo de Ceará-
mirim, enfatizando, dentre outras coisas, o relacionamento do tutor com os 
seus cursistas. É um trabalho que exige bastante dedicação e compromisso, 
já que se realiza com o apoio de uma instituição, a qual apostou e investiu 
na criação de cursos a distância. A partir da experiência e das reflexões aqui 
apresentadas, é possível perceber mais uma tentativa de tornar a Educação 
a Distância uma ação efetiva na educação brasileira. Apesar das ações 
existirem, e são muitas, não se percebe, explicitamente, o estabelecimento 
de políticas no campo desta nova modalidade de educação.

Palavras-chave: Tutoria; Educação a Distância; cursistas.

83 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
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CONCEPÇÃO DE UMA SOLUÇÃO EDUCACIONAL: UTILIZANDO A 
METODOLOGIA APRENDIZADO BASEADO NO TRABALHO85 

Andreia CALDERAN86  
Patricia Liz GUTIERREZ87 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Resumo: A partir de uma rápida caracterização da metodologia WorkBased 
Learning (Aprendizagem Baseada no Trabalho), descreve-se, neste trabalho, 
a sua apropriação e adaptação dentro de uma solução educacional voltada 
especificamente para a formação de empreendedores de Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) feita pelo SEBRAE para a realidade brasileira e mais 
especificamente para a realidade das EPPs brasileiras. São apresentadas as 
diversas etapas de desenvolvimento da solução consoante esta metodologia. 
Na conclusão, são listados os principais resultados observados em suas 
primeiras aplicações.

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada no Trabalho; Educação a 
Distância; e-Learning; Work Based Learning; Capacitação Empresarial; 
Empreendedorismo.

85 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
86 Especialista em Educação pela Universidade Católica de Brasília – andreiacalderan@
sebrae.com.br
87 Especialista em Psicopedagogia pelo IESDE – Instituto de Estudos Sociais e 
Desenvolvimento Educacional – patricia@robeliz.com.br
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FORMAÇÃO CONTINUADA PARA INTEGRAÇÃO DO LAPTOP 
EDUCACIONAL: CONTRIBUIÇÕES PARA A MUDANÇA NA  
PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR.88 

Dirce Cristiane CAMILOTTI89  
Shirley Takeco GOBARA90  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS.

Resumo: Este trabalho consiste na análise e reflexão da contribuição 
da formação continuada para uso do laptop educacional, realizadas 
no contexto de implantação do Projeto Um Computador por Aluno-
PROUCA, projeto piloto-fase II, na modalidade EaD. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso realizada a partir da  evolução 
observada nos planejamentos de duas professoras participantes da formação  
e pertencentes a uma das escolas públicas de Terenos, MS. As fontes de 
pesquisas foram os planejamentos dos módulos I, II e III da formação e 
entrevistas semiestruturadasrealizadas com as professoras. As análises 
evidenciaram que a evolução emelhoria observadas nos planejamentos 
estão relacionadas ao conteúdo trabalhado nos módulos e às devolutivas 
realizadas pela tutora. Os resultados sugerem  que a formação contribuiu 
para a apropriação de conhecimentos sobre o uso e manuseio dos recursos 
do laptop relacionados a aspectos técnicos e pedagógicos,mas não foram 
suficientes para provocar uma mudança na prática pedagógica, pois ainda 
há um forte caráter instrucionista nas atividades propostas, evidenciando a 
necessidade da continuidade da formação com situações que priorizem as 
discussões das concepções pedagógicas das professoras e enfatizem a análise 
do uso dos diferentes aplicativos do laptop.

Palavras-chave: formação continuada; PROUCA; educação a distância

88 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
89 Pesquisadora do PROUCA/MS da UFMS, e-mail: dcamilotti@gmail.com 
90 Coordenadora e Pesquisadora do PROUCA/MS da UFMS, email: stgobara@gmail.com
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OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA APOIO AO ENSINO – UMA 
PESQUISA APLICADA À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO91 

Andrino FERNANDES92  
Anna Luiza ESPÍNDOLA93  
Marina Oliveira PINHEIRO94 

Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC

Resumo: O desenvolvimento de objetos de aprendizagem se destaca como 
um dos grandes empregos da tecnologia na educação e, em especial, para 
a Educação a Distância. Tais ferramentas permitem aperfeiçoar processos 
pedagógicos em áreas de conhecimento caracterizadas pela dificuldade de 
assimilação por parte de alunos. Neste sentido, este trabalho é uma atividade 
de pesquisa realizada no Instituto Federal de Santa Catarina que consiste 
no desenvolvimento de objetos de aprendizagem para o aperfeiçoamento 
didático pedagógico para a lógica de programação – uma área relacionada 
e fundamental ao desenvolvimento de programas para computador. Em 
atividades como esta é importante o estabelecimento de um planejamento 
pedagógico adequado assim como as estratégias cognitivas, a facilidade de 
acesso e a efetividade de objetos de aprendizagem. A pesquisa apresenta a 
metodologia utilizada no projeto de pesquisa e os resultados da avaliação 
de um protótipo desenvolvido e utilizado por alunos e professores. A 
experiência ressalta a importância da disseminação de políticas de incentivo 
para formação de uma comunidade de aprendizagem na produção de 
objetos de aprendizagem para a evolução de tais práticas pedagógicas. É 
necessário, também, estabelecer reflexões resultantes das experiências no uso 
da informática para elaboração de atividades pedagógicas e de uma nova 
cultura de trabalho multidisciplinar.

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem; Lógica de Programação; 
Educação.

91 Trabalho apresentado na Divisão Temática: Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
92 Orientador do Projeto de Pesquisa. Professor do Curso Técnico em Informática do IFSC 
e Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação pelo IFSC, e-mail: 
andrino@ifsc.edu.br
93 Técnica em Informática e estudante do 2º semestre do Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão da Tecnologia da Informação pelo IFSC, email: annaluizaespindola94@gmail.com
94 Técnica em Informática pelo IFSC e estudante do 1º semestre do Curso de Graduação em 
Sistemas de Informação pela UFSC, e-mail: ma.oliveira7@gmail.com
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UMA ANÁLISE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ATUAM 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA 
ESTADUAL TIRADENTES95

Eudes Bruce FIALHO96 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Câmpus 
Manaus Centro - AM

Resumo: A missão do professor no ensino básico é caracterizada como 
sendo o principal pilar na formação do futuro cidadão, haja vista, que a 
partir daí o aluno já tem que ter uma preparação para se enquadrar de 
maneira participativa na sociedade, assim como trilhar seus caminhos 
no ensino superior, neste sentido uma boa formação docente facilitará a 
realização deste trabalho. Neste contexto, este trabalho busca analisar de 
forma específica a formação dos professores da educação básica, assim 
como a metodologia que vem sendo aplicada nas salas de aula, para 
tanto evidenciou-se uma pesquisa com o intuito de discutir o processo de 
formação docente dos profissionais da educação básica; verificar a legislação 
que caracteriza o perfil de aprendizagem do profissional da educação; 
estabelecer um comparativo entre os métodos utilizados na didática do 
ensino na educação básica, a forma ideal considerada pelos teóricos e; avaliar 
a forma como vem sendo conduzido o ensino a partir da formação dos 
professores. Os resultados da pesquisa mostraram que a ação de investigar, 
necessariamente tem que fazer parte das atividades na área de educação, 
pois a necessidade de novos estudos científicos no campo de formação de 
professores mostra a importância desta atitude no sentido de que sejam 
melhoradas as metodologias, didáticas, formas de planejar e avaliar, assim 
como um maior acesso a fontes científicas sobre o tema, como: livros, artigos 
científicos, enfim as mais variadas publicações sobre o assunto.  

Palavras-chave: formação; professores; pesquisa.

95 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EAD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
96 Graduada em Pedagogia, Tutora do Curso Especial de Formação Pedagógica da UAB – 
Universidade Aberta do Brasil.
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FORMAÇÃO DOCENTE UNIVERSITÁRIA E AS TIC NOS PAÍSES DO 
MERCOSUL97 

Lílian Kelly de Almeida FIGUEIREDO

Universidade Federal de Alagoas

Resumo: A problematização que consiste esta pesquisa está baseada por duas 
ordens de realidade: as políticas destinadas à formação docente universitária 
e de que forma estas beneficiam o uso das TIC e como favorecem um melhor 
desempenho nas atividades dos docentes da UFAL. Os países do MERCOSUL 
que pesquisam sobre FDU estarão articulando na construção de políticas 
públicas para a UFAL. Trata-se de uma pesquisa-ação, voltada na sua própria 
essência, em compreender os fenômenos sociais que levam ao entendimento 
de ações quanto à formação docente universitária e ao uso e integração das 
mídias como mediadoras do processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Formação docente Universitária; TIC; Ensino e 
aprendizagem; MERCOSUL.

ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO PNAP NO NÚCLEO DE EAD DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA98

Vivian Adriana Ramos GOMES 
Andre Luiz PAIVA 
Elisangela Cíntia Martins ROCHA 

Núcleo De Educação a Distância – Uemanet da Universidade Estadual do 
Maranhão

Resumo: O presente artigo aborda a implantação do Programa Nacional 
de Formação em Administração Pública – PNAP, que dá continuidade ao 
fomento dos cursos oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil nas 
universidades brasileiras. Fazendo parte contingente de instituições superiores 
participantes,  em 2009 a Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 
através de seu Núcleo de Educação à Distância – Uemanet destinou 5.500 
vagas distribuídas nos cursos superiores (bacharelado) e de (especialização) 
a distância, prioritariamente na área de Gestão Pública, visando a  
 
97 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
98 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
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transformações sócio-educacionais nos municípios participantes do projeto, 
a partir de investimentos públicos gratuitos em Educação.  Oportunizando 
à comunidade formação adequada para intervir na realidade social, política 
e econômica tanto local quanto nacionalmente. Apresentando uma breve 
análise de como estão os aspectos da gestão dos cursos tanto de graduação 
quanto de especialização do PNAP no Uemaet, com enfoque na gestão em 
EAD dos cursos. Nesse contexto, apresentamos dados sobre a primeira oferta 
dos cursos de especialização (2009-2011) e a perspectiva dessa modalidade 
para novas ofertas. Utilizando o método histórico-dialético para mostrar a 
evolução da UAB até o surgimento do PNAP e os desafios para a equipe 
de gestão dos cursos PNAP. Os dados foram obtidos através do banco de 
dados das inscrições feitas com mais de 5.500 inscritos no processo seletivo 
em todos os polos envolvidos e das matrículas feitas após aprovação. 
Diante disso, pretendemos apresentar o perfil do alunado da 1ª oferta das 
especializações do PNAP e os principais desafios enfrentados nesta primeira 
oferta do PNAP.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação a Distância; Ensino Superior; 
Gestão; Universidade Aberta do Brasil.

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO FERRAMENTAS DO EAD NO 
ENSINO PRESENCIAL99

Milson José dos Santos SILVEIRA JÚNIOR100 
Fabrício Lopes de Souza CARVALHO101

Resumo: Os ambientes virtuais começaram a ser utilizados para aprimorar 
o processo ensino-aprendizagem, tornando-o interativo e possibilitando que 
a aprendizagem supere as limitações do tempo, do espaço e da sequência 
de conteúdos, contribuindo para a cooperatividade no aprendizado em 
um ambiente construtivista. Através de um questionário, instrumentos 
de investigação classificada como uma observação direta intensiva e de 
entrevistas, foi possível uma abordagem objetiva, contribuindo para uma 
ordem lógica no trabalho. Pesquisou-se sobre a utilização dos recursos 
computacionais, a confiabilidade dos ambientes colaborativos (exemplo: 
Wikipédia) e a maior utilização e o aumento da utilização dos ambientes  
 
99 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
100 e-mail: milson_silveira@hotmail.com
101 e-mail: fabriciolsc@gmail.com
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virtuais de aprendizagem (AVAs). Os dados coletados demonstram a ampla 
utilização das redes sociais, do e-mail e principalmente a utilização da 
Internet para os estudos (80% dos entrevistados utilizam esses meios de 
mais de 5 vezes por semana), e revelando a possibilidade de viabilização 
de recurso computacional para a melhoria, e ampliação, dos modelos de 
ensino, partindo do ensino tradicional para o B-Learning, ou seja, o ensino 
que associa os recursos presenciais e os recursos computacionais. Também se 
verifica que o ambiente colaborativo Wikipédia é utilizado para pesquisa 
(73% dos entrevistados) e, em contrapartida, não é reconhecido como 
fonte confiável de busca acadêmica (89% dos entrevistados) revelando 
que os alunos entrevistados percebem a importância da utilização do 
modelo de ensino B-Learning, porém não confiam em sites que utilizam a 
produção colaborativa. Verifica-se que uma baixa utilização dos AVAs pode 
ser ampliada com a associação das redes sociais (82% dos entrevistados), 
aumentando a participação dos alunos na produção textual colaborativa. 
Conclui-se então que se pode utilizar as redes computacionais para estimular 
a interação e colaboração entre os alunos para a construção de textos vivos 
e mutáveis, agregando valor ao assunto estudado, ultrapassando assim o 
espaço físico em sala de aula, colaborando para o aprendizado do aluno, 
ampliando o seu acesso associando os ambientes virtuais às redes sociais, 
amplamente acessadas atualmente.

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Construtivismo. 
Ambientes colaborativos.

FORMAÇÃO CONTINUADA: CONTRIBUIÇÕES DO CURSO DE 
ESPECIALIAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA 
NUMA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR102 

Francisco Alexlanio Alves MAIA103  
Maria Betânia da Silva DANTAS104 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, Natal, RN

 

102 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
103 Aluno do curso de Especialização em Língua Portuguesa e Matemática numa perspectiva 
transdisciplinar – Polo de Luis Gomes/RN.
104 Professora orientadora do IFRN.
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Resumo: O referido trabalho é parte de uma pesquisa que estamos 
desenvolvendo enquanto aluno do curso de especialização em Língua 
Portuguesa e Matemática numa perspectiva transdisciplinar, ofertado pelo 
IFRN no Polo Universitário do Município de Luis Gomes/RN, no qual 
resultará na construção do TCC (Trabalho de Conclusão do Curso). Nosso 
trabalho parte da necessidade de conhecer e analisar quais as contribuições 
deste curso de especialização na prática docente dos Pós-Graduandos, como 
também se atendeu de fato as suas expectativas quanto ao Curso ministrado. 
Para fundamentação teórica, ancoramos na LDB, 9394/96; Nóvoa2005; 
Behar, 2005; Silva, 2005 dentre outros. Dessa forma, realizamos pesquisa 
de campo e documental, através de uma aplicação de um questionário 
com dez questões para os alunos do referido curso, onde tínhamos como 
intuito saber qual a visão dos mesmos a respeito do curso como também na 
modalidade de ensino ofertada, salientamos que a nossa intenção era que os 
alunos expusessem de forma espontânea as suas visões sobre o curso, pois o 
questionário tinha perguntas que ia de encontro não só às questões do curso, 
mas também à sua modalidade e ensino no caso Educação a distância – Ead. 
Diante do exposto, os dados preliminares apontam que os pós-graduandos 
consideram a modalidade de ensino a distância muito boa, pois não exige 
cumprimento de carga horária diária, e é flexível ao horário de trabalho 
dos alunos e que o curso contribuiu de forma a atender às expectativas dos 
alunos, como também consideram de muita importância a atuação do curso, 
pois a partir do mesmo obtiveram um olhar reflexivo e crítico no seu fazer 
pedagógico, ou seja uma melhoria na sua atuação profissional.

Palavras-chave: Formação, Pós-Graduandos e Educação a distância.

ELABORAÇÃO DE CURSO NO MOODLE POR MESTRANDAS DA 
UFRPE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PPGTEG

Roberta Gonçalves Gomes MARQUES 
Sarah Jackelliny da Silva RODRIGUES

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE

Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar o processo de 
desenvolvimento de um curso de formação continuada no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem na plataforma Moodle, o qual foi requisito para a 
conclusão da disciplina de Introdução a Educação a Distância, no Programa 
de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância 
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(PPGTEG), nível de mestrado. A Educação a Distância (EAD) juntamente 
com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação 
provocaram quebras de paradigmas e mudanças profundas nas maneiras de 
ensinar e aprender. Estas mudanças demandam a formação de profissionais e 
pesquisadores especializados nesta modalidade de ensino, que desenvolvam 
métodos de ensino, modelos pedagógicos e tecnologias que atendam as 
especificidades da EAD. A elaboração de um curso no Moodle possibilitou, 
aos alunos do PPGTEG, conhecer, na práxis, quais são os paradigmas a 
serem superados na execução de um curso a distância. Pretende-se aqui 
relatar sinteticamente o processo de construção coletiva do curso e alguns 
procedimentos e dificuldades encontradas durante o seu desenvolvimento e 
execução.

Palavras-chave: EAD, Moodle, produção de material, formação continuada.

CADERNOS DIDÁTICOS PARA A REDE E-TEC BRASIL: UMA 
PESQUISA EXPLORATÓRIA105 

Rosemeri Coelho NUNES106 
Andrino FERNANDES107 
Araci Hack CATAPAN108  

Resumo: Este artigo apresenta os resultados parciais do Projeto de Pesquisa 
Currículo Referência II, subgrupo Material Didático que tem por objetivo 
equacionar a produção dos cadernos pedagógicos existentes para os cursos 
da Rede e-Tec Brasil, observando a sua adequação ao Currículo Referência e 
propondo sua disponibilização de acordo com critérios de classificação. Este 
projeto possibilitou: identificar parcialmente os diferentes estágios em que se 
encontra a produção de cadernos didáticos, analisar a disponibilização atual 
dos mesmos, levantar dados quantitativos referentes a esta produção e, com 
base nestes resultados, propor a disponibilização dos mesmos.  

Palavras-chave: currículo referência; material didático; educação a 
distância.

105 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
106 Instituto Federal de Santa Catarina . Professora de Informática , email: rose@ifsc.edu.br 
107 Instituto Federal de Santa Catarina. Professor de Informática, email: andrino@ifsc.edu.br
108 Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenadora do Projeto de Pesquisa Currículo 
Referência II, aracihack@gmail.com
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO NEAD – CÂMPUS 
NILO PEÇANHA-PINHEIRAL/IFRJ: ORGANIZAÇÃO, DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES109  

Clara Regina Agostini OLIVEIRA110 
Ana Luiza de Oliveira SANTOS111 
Clarissa Ferreira PONTUAL112 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – 
Núcleo de Educação à Distância – Câmpus Nilo Peçanha-Pinheiral, NEaD 
– CANP / IFRJ

Resumo: Este trabalho apresenta em linhas gerais alguns desafios e 
possibilidades encontrados para organização e implantação da orientação 
e do acompanhamento do Estágio Curricular Supervisionado nos Cursos 
Técnicos de Lazer, Serviços Públicos e Agente Comunitário de Saúde, 
oferecidos na modalidade à distância pelo Núcleo de Educação à Distância 
do Câmpus Nilo Peçanha-Pinheiral do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. Trata-se de um relato de experiência 
de caráter descritivo. São também apresentados o IFRJ, o CANP, o NEAD  
e o estágio no NEAD com a utilização de uma Sala Virtual para apoio no 
acompanhamento e orientação de estágio.  

Palavras-chave: Estágio; EAD; desafios; possibilidades 

109 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância – IFRN – 28 a 30/nov/2012.
110 Coordenadora Adjunta e-Tec. Responsável pela Sala Virtual Estágio Curricular. NEaD/
Câmpus Nilo Peçanha/IFRJ, e-mail: clara.oliveira@ifrj.edu.br.
111 Coordenadora Geral e-Tec. NEaD/Câmpus Nilo Peçanha/IFRJ,  
e-mail: ana.oliveira@ifrj.edu.br.
112 Coordenadora do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde. NEaD/Câmpus Nilo 
Peçanha/IFRJ, e-mail: clarissapontual.nead@yahoo.com.br.
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CURSO DE ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA NA ELABORAÇÃO 
E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EAD NA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG113 

Gislene Lisboa OLIVEIRA114  
Valnides Araújo COSTA115 
Noeli Antônia PIMENTEL116 

Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO

Resumo: A análise de consistência é um exame minucioso feito pelo analista 
de consistência sobre cada parte do material didático para verificar sua 
coerência e solidez, além da coesão entre todas as suas partes, de acordo 
com os critérios estabelecidos para essa avaliação. Nesse sentido, o curso de 
capacitação de professores da Universidade Estadual de Goiás (UEG) para a 
análise de consistência da elaboração e produção de material didático teve 
como principal objetivo qualificar os docentes para realizarem esse tipo de 
exame minucioso do material didático, considerando: a contextualização, 
a clareza, a objetividade, a dialogicidade e a interatividade do material, 
para os quais foram estabelecidos percentuais para aprovação ou não do 
material didático produzido. O curso reforçou a forma de linguagem que se 
deve ter e dar ao material da Educação a Distância, mostrando ao professor 
conteudista a importância do diálogo e, como, de forma simples, pode-se 
abordar um conteúdo científico. Essa equipe, além disso, pode formar e 
preparar novos analistas de consistência, através de cursos de capacitação 
para esta função.

Palavras-chave: Educação a Distância; Análise de Consistência; Critérios 
de Avaliação; Capacitação.

113 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
114 Autora do Curso. Docente da Universidade Estadual de Goiás,  
e-mail: gislene.lisboa@ueg.br
115 Co-autor do Curso. Técnico da Universidade Estadual de Goiás, e-mail: valnides@ueg.br
116  Co-autora do Curso. Docente da Universidade Estadual de Goiás, e-mail: noeli@ueg.br
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DESVENDANDO O COTIDIANO ESCOLAR POR MEIO DE UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA117  

Patrícia PASTORI118 
Maria José de Resende FERREIRA119 
Alexandre Fraga ARAÚJO120 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 
Espírito Santo, ES.121

Resumo: A análise e a reflexão acerca do processo de construção do 
Projeto Político Pedagógico (PPP) e da dinâmica organizacional e didático 
pedagógico. A realidade escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Luiz Pianzola e a reestruturação constante do PPP como forma de construção 
de um espaço voltado para a formação cognitiva, psíquica, social, cultural 
e política e de atuação na formação de cidadãos conscientes e críticos. 
Os princípios filosóficos da escola e a organização das relações sociais 
desenvolvidas no ambiente escolar.

Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; realidade escolar; formação 
integral; cidadania.

117  Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
118  Estudante de Licenciatura 7º. semestre do Curso de Licenciatura em Informática do IFES, 
email: ptpastori@yahoo.com.br.
119  Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Licenciatura em Informática do IFES, 
email: majoresende@yahoo.com.br.
120  Orientador do trabalho. Coordenador do Curso de Licenciatura em Informática do IFES, 
email: alexandre.fraga.araujo@gmail.com.
121  Nossos agradecimentos pelo apoio das tutoras Silvia Scussulim, Joelma De Riz e da 
colega Gabriela F. Grillo. Agradecimentos pela parceria da EMEF Luiz Pianzola e da Secretaria 
Municipal de Educação de Domingos Martins, ES.
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OBJETOS DE APRENDIZAGEM EM POP ART: POSSIBILIDADES 
PARA O ENSINO DE ARTES VISUAIS122 

Sylvana Karla da Silva de Lemos SANTOS123 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, Natal, RN

Resumo: As tecnologias digitais, cada vez mais presentes na rotina 
das pessoas, permitem a conexão com o mundo da internet das mais 
diversas formas. Os benefícios do uso dessas novas tecnologias, aliados ao 
planejamento educacional para a criação de materiais didáticos, resulta 
em novas propostas de ensino e aprendizagem. Este trabalho propõe 
o desenvolvimento de objetos de aprendizagem para o ensino de artes 
visuais, com enfoque no movimento artístico Pop Art. De acordo com 
os estudos realizados, considerando os referenciais do movimento e seus 
representantes, Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Romero Britto, o objeto de 
aprendizagem foi idealizado de forma modular. O planejamento criterioso 
levou em consideração a faixa etária e a melhor linguagem a ser adotada, 
bem como a escolha do software que melhor atende a proposta. O desenho 
instrucional fixo foi adotado para adaptar o objeto de aprendizagem ao 
conteúdo e ao aluno.

Palavras-chave: Pop Art; Desenho Instrucional; Objetos de 
Aprendizagem; Ensino de Artes.

122  Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EaD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância, 2012.
123  Graduada em Análise de Sistemas, especialista em Desenho Instrucional e em Artes 
Visuais, mestre em Mecânica Computacional. Professora de Informática do Instituto Federal de 
Brasília - IFB, Câmpus Gama, email: sylkarla@gmail.com
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: UMA REFLEXÃO ACERCA DA GESTÃO 
FINANCEIRA DOS CURSOS DE EAD DA UFMG124

Thatiana Marques dos SANTOS125 
Carolina Moreira PEREIRA126 
Gustavo Henrique Moreira Dias ALMEIDA127

Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo: Apresenta-se, neste trabalho, uma experiência do CAED/UFMG na 
implantação das políticas de financiamento da educação a distância e seus 
reflexos na gestão dos cursos da UFMG. O processo de fomento da educação 
a distância e seus impactos na oferta dos cursos, é sempre apontado como 
um dos principais desafios a serem superados pela gestão. O trabalho foi 
realizado por meio de pesquisa bibliográfica, consulta nos ordenamentos 
jurídicos e análise documental. Foram avaliados os projetos pedagógicos, os 
termos de cooperação, os planos de trabalho, as planilhas orçamentárias e os 
relatórios de prestação de contas dos cursos de Graduação, Pós-graduação, 
Aperfeiçoamento, Atualização e Extensão da UFMG. Também se levou em 
consideração o ciclo orçamentário brasileiro e as ações governamentais 
que influenciam na eficiente gestão dos recursos destinados a esse fim, e 
explicitou-se a complexidade do processo de financiamento público. Foram 
analisados ainda os problemas de duas formas de execução dos recursos: 
1) através dos departamentos administrativos da universidade, utilizando-se 
o Sistema Financeiro Federal e 2) através da contratação de Fundação de 
Apoio. Os cursos de EAD na UFMG, geralmente, são financiados por meio 
de descentralização de créditos orçamentários provenientes do Ministério 
da Educação (MEC). Ao analisar esses processos, verificou-se que cursos de 
Aperfeiçoamento oferecidos pelo CAED recebem créditos orçamentários 
com atraso de cerca de dez meses. Como os cursos não podem parar suas 
atividades, prosseguem sem o recurso descentralizado, utilizando-se de 
recursos próprios do CAED. Além disso, a devolução do recurso geralmente 
só ocorre no final do ano seguinte ocasionando: 1) execução de despesa, findo 
os cursos; 2) inexistência de tempo hábil para licitação; e 3) impossibilidade 
de adequação do orçamento devido à classificação das despesas. Assim, esse 

124  Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EAD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
125  UFMG/CAED/UFMG, thatianams@ufmg.br
126  UFMG/CAED/UFMG, carolmoreira@ufmg.br
127  UFMG/CAED/UFMG, gustavoidcs@ufmg.br
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estudo permitiu identificar problemas com o trâmite burocrático, a falta de 
planejamento e o atraso na liberação de recursos para a educação a distância. 
Constatou-se também a incompatibilidade do calendário financeiro público 
com as reais necessidades da administração pública, a limitação de gastos 
em rubricas específicas que não atendem todas as demandas dos cursos, a 
falta de capacitação de alguns gestores públicos e a duplicação de setores 
administrativos para execução das tarefas na estrutura organizacional da 
universidade e da Fundação de Apoio.

Palavras-chave: financiamento; orçamento público; educação a distância; 
UFMG.

A EAD NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO 
SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE ENSINO DE PARNAMIRIM – 
RN: O USO DA PLATAFORMA E-PROINFO.

Tereza Cristina Félix de Andrade SILVA128 
Pedro Gomes da SILVA129 
Russiane da Costa CAXIAS130

Resumo: As novas tecnologias têm trazido muitas reflexões a respeito das 
formas de se ensinar e de se aprender, solicitando novas maneiras de se 
construir o conhecimento a partir do crescente acesso à inclusão digital 
e às diversas mídias. Através da internet, a Educação a Distância – EaD –  
tem sido uma ferramenta muito presente na formação dos professores, 
conquistando um espaço cada vez mais valorizado. Neste sentido, o 
presente trabalho aborda a importância da EaD na formação continuada 
dos professores do Sistema Municipal de Ensino de Parnamirim / RN, através 
dos cursos do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) e 
a sua contribuição para incorporação do uso pedagógico das tecnologias 
de informação e comunicação nas práticas docentes em sala. Tem como 
objetivo principal dinamizar e ampliar o uso pedagógico das Tecnologias da 
Informação e Comunicação – TICs nas práticas pedagógicas dos professores 
das escolas públicas municipais de Parnamirim/RN, através do acesso aos 
cursos de formação continuada em EaD  no ambiente colaborativo do 
E-proinfo.  Os cursos oferecidos têm como principal metodologia o acesso a 
um ambiente interativo e colaborativo de formação a distância, a Plataforma 

128 Autor
129 Co-autor
130 Co-autor
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do E-proinfo, que  oferece ao cursista atividades interativas como: bate-
papo, diário de bordo, fóruns, enquetes, biblioteca. Esta plataforma vem 
sendo utilizada por mais de 400 professores da rede municipal de ensino 
de Parnamirim, que realizam ou realizaram os 3 cursos oferecidos pelo 
PROINFO com uma carga horária de 180  horas dividida em 3 etapas. Inicia 
com a introdução a Educação digital, seguindo com o curso Ensinando e 
Aprendendo com as TICs e com a Elaboração de projetos, finalizando com 
aplicação de oficinas didáticas para a construção de ferramentas pedagógicas 
digitais. No desenvolvimento de cada etapa do curso, o docente vai 
dominando a construção e elaboração de novas ferramentas digitais que 
envolve a integração das diferentes mídias e o seu uso pedagógica em 
sala de aula.Destacamos como importantes resultados a  consolidação 
de um programa de formação continuada a distância para os educadores 
utilizando a plataforma e-proinfo,  domínio e integração das mídias digitais 
na construção de projetos articulando o laboratório de informática à sala de 
aula com o uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação, 
a dinamização pedagógica dos laboratórios de informática que passaram a 
funcionar como extensão da sala de  aula, configurando-se no Projeto da 
escola como um espaço criativo, reflexivo e interdisciplinar de aprendizagem, 
a elaboração de conteúdos digitais  com a construção de materiais didáticos 
utilizando diferentes recursos  midiáticos como: podcast, vídeocasts, top 
motion, livros digitais e outros.

Palavras-chave: Tecnologia; Educação à Distância; Formação de 
Professores.
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O USO DO AVA COMO AMPLIAÇÃO DO FAZER PEDAGÓGICO 
PRESENCIAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.131 

Francisca Isa Saraiva VIANA132 
Andreia Maria MAFRA133 
Aracely Maziero KOERICH134 

Colégio Nossa Senhora das Neves, Natal, RN

Resumo: Com o desenvolvimento da internet e a disseminação dos 
computadores na educação, surgiram diversas ferramentas para auxiliar e 
ampliar o leque de possibilidades pedagógicas, entre elas os ambientes virtuais 
de aprendizagem (AVA). O objetivo deste artigo é relatar a experiência de 
uma escola de ensino presencial que utiliza o AVA como meio de inovação e 
ampliação das ações pedagógicas de ensino e aprendizagem  dos professores 
e alunos do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: ambiente virtual de aprendizagem; escola presencial; 
ensino fundamental.

131 Trabalho apresentado na Divisão Temática Experiência em EAD, do I Seminário 
Internacional de Educação a Distância.
132 Licenciada em Física, Especialista em Ensino de Física pela UFRN, aluna do Curso de 
Psicopedagogia da UNINTER, Gestora do MOODLE e Coordenadora do Laboratório 
de Ciências e Matemática do Colégio Nossa Senhora das Neves – Natal/RN, email: isa@
colegiodasneves.com.br
133 Graduada em Pedagogia, Especialista em Gestão Estratégica de Sistemas de Informação 
pela UFRN, Gestora do MOODLE e Coordenadora do Centro de Tecnologia Educacional do 
Colégio Nossa Senhora das Neves – Natal/RN, email: andreia@colegiodasneves.com.br
134 Graduada em Matemática, Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela 
FACINTER, Professora de Matemática do Ensino Fundamental do Colégio Nossa Senhora das 
Neves – Natal/RN, email: aracely@colegiodasneves.com.br
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CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM 
MINAS GERAIS135 

Gelson Assis VIVEIRO136 
Rosilene Oliveira de CARVALHO137 
Fernando Selmar Rocha FIDALGO138 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG

Resumo: O cargo de Dirigente Municipal de Educação envolve desafios 
e responsabilidades fundamentais na construção da educação básica de 
qualidade. Por ser um cargo de confiança da administração municipal, a 
capacidade técnica não é necessariamente um critério considerado na 
escolha do nome que irá gerir a pasta. Buscando capacitar os gestores da 
educação no âmbito dos municípios o Ministério da Educação - MEC, em 
parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – 
UNDIME criou o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação 
– PRADIME. O programa é um curso que traz informações e conceitos 
de planejamento, organização e gestão, financiamento e infraestrutura. 
Ofertado na modalidade a distância, o curso tornou-se acessível a todos 
os gestores, rompendo com as dificuldades de locomoção.Este estudo 
avalia os resultados de participação e aproveitamento do curso, bem como 
a infraestrutura e recursos humanos disponibilizados no planejamento e 
execução do mesmo. Os resultados apontam a importância e necessidade de 
investir na formação e qualificação dos gestores da educação municipal bem 
como a acessibilidade a este tipo de curso proporcionada pela educação na 
modalidade a  distância.

Palavras-chave: Educação a Distância; Dirigente Municipal de Educação; 
PRADIME; UNDIME

135  Trabalho apresentado na Divisão Temática AT 5 - Capacitação de Dirigentes Municipais 
de Educação em Minas Gerais, do I Seminário Internacional de Educação a Distância 
(SEMEAD).
136  Licenciado em Matemática e Professor Pesquisador do Centro de Apoio à Educação a 
Distância (CAED/UFMG).
137  Licenciada em Matemática e Professora Pesquisadora do Centro de Apoio à Educação a 
Distância (CAED/UFMG).
138  Professor Associado da Faculdade de Educação da UFMG e Diretor do Centro de Apoio 
à Educação a Distância (CAED/UFMG).
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WEBCONFERÊNCIA POTENCIALIZANDO AÇÕES PEDAGÓGICAS 
NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Valmir HECKLER139 
Marcio Vieira OLIVEIRA140 
Joice Araújo ESPERANÇA141

Resumo: Este minicurso apresentará possibilidades pedagógicas através do 
uso prático e da revisão teórica dos recursos da ferramenta Adobe Connect, 
que possibilita o uso de Webconferência para aplicações na modalidade a 
distancia e uso em atividades presenciais que necessitam de suporte remoto 
para outras localidades. A metodologia de aplicação deste minicurso 
inclui simulações de situações de sala de aula, incluindo apresentações, 
atividades, discussões cooperativas e compartilhamento de materiais. Os 
participantes serão organizados em grupos, separados em salas distintas, e 
terão um roteiro de atividades a realizar simulando o experimento com a 
ferramenta. A utilização prática do Adobe Connect, durante o minicurso, 
proverá ações inerentes à apropriação dos recursos tecnológicos da Web 
2.0, como possíveis ferramentas auxiliares nos processos de ensinar e 
de aprender a distância. A mediação tecnológica, via Webconferência, 
ultrapassa a barreira da distância física, à medida que as tecnologias atuais 
de comunicação direcionam a convergência das modalidades presencias 
e a distância.  No contexto nacional, num futuro não muito distante, as 
tecnologias de Webconferência serão amplamente utilizadas na modalidade 
presencial, que possuirá parte de sua carga horária a distância, tornando 
emergente a necessidade de capacitar os profissionais da EaD, uma vez 
que serão os multiplicadores dessa nova era de  ensino  e  aprendizagem.  
Numa perspectiva mais específica, pretende-se articular o debate sobre as 
possibilidades da criação de ambientes virtuais (sala de aula) que estimulem 
a co-criação ativa e a corresponsabilidade de seus atores. Observa-se, nas 
revisões da literatura, a carência por discussões que contemplem uma das  
 
139  Doutorando do Programa de Educação em Ciências (PPGEC/FURG), Mestre em 
Ensino de Física, Docente do  Instituto  de  Matemática,  Estatística  de  Física  (IMEF)  e  da  
Secretaria  de  Educação  a  Distância  (SEaD/FURG). E-mail: valmirheckler@furg.br
140  Doutorando do Programa de Educação em Ciências (PPGEC/FURG), Mestre 
em Educação Ambiental. Secretaria de Educação a Distância (SEaD/FURG). E-mail: 
marciovoliveira2000@yahoo.com.br
141  Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental. Docente do 
Instituto de Educação; Secretaria de Educação a Distância (SEaD/FURG). E-mail: joiceesp@
yahoo.com.br
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atuais demandas: articulação e produção de materiais com associação de 
mídias, combinando texto, imagem, som, animação, vídeo (formando 
materiais hipermidiáticos), que são um diferencial nos processos de educação 
on-line.  Esses materiais, quando associados a uma relação dialógica entre os 
sujeitos envolvidos na modalidade a distância, representam uma potencial 
contribuição para ambas as modalidades de ensino. Sendo assim, o minicurso 
busca criar espaço de debate e reflexão sobre a necessidade de avanço 
nos estudos da temática e da formação continuada dos sujeitos, no que 
concerne à apropriação do fenômeno da “Transposição Midiática” e sobre 
as potencialidades pedagógicas das ferramentas de Webconferência.

Sumário de Tópicos a serem desenvolvidos:

• problematização do uso dos recursos tecnológicos da Web 2.0 na EaD;

• ferramentas computacionais como auxiliares nos processos de ensinar e 
de aprender;

• mediação tecnológica via Webconferência (explorando Adobe 
Connect);

• articulações e produções de materiais com associação de mídias, 
combinando texto, imagem, som, animação, vídeo (formando 
materiais hipermidiáticos);

• reflexão sobre as potencialidades pedagógicas das ferramentas de 
Webconferência; e análise do experienciar a simulação da aula a 
distância via Webconferência.

Público-alvo: Professores pesquisadores, tutores, estudantes, designers 
instrucionais e demais envolvidos nas temáticas de EaD.

Número de Vagas: 40 pessoas.
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Justificativa: Em investigações que envolvem as diferentes mídias e a 
Webconferência, no fazer EaD na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
desde de 2009, verificamos a necessidade de avançarmos nas discussões e 
reflexões em torno da temática. O que acreditamos também ser a demanda 
de outros sujeitos envolvidos nos processos de ensinar e aprender a distância, 
nos diferentes projetos de EaD desenvolvidos nas universidades de nosso país.  
Observamos que as principais demandas dos envolvidos nestes processos 
são as articulações e produções de materiais com associação de mídias, 
combinando texto, imagem, som, animação, vídeo (formando materiais 
hipermidiáticos), que podem ser um diferencial no processo de aula. 
Esta oficina terá atividades teóricas articuladas à experienciação prática de 
aulas simuladas via Webconferência, em que os participantes irão explorar 
animações, vídeos, apresentações, buscando o enfoque do diálogo coletivo, 
com escrita, leitura e a proposição de questionamentos; participando 
ativamente via Webconferência de duas salas de aula, uma a distância e 
outra presencial, simulando e explorando a ferramenta Adobe Connect.

Recursos necessários:

• duas salas com capacidade com 20 pessoas cada, com pontos de 
Internet;

• dois projetores multimídia, conectados a computador com Webcam 
(um em cada sala);

• sistema de áudio (caixas de som do próprio computador); e dois 
Microfones (sem fio).
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TUTOR PRESENCIAL: EDUCADOR-AUTOR REFLEXÕES SOBRE 
AÇÕES NO TRABALHO COLETIVO E COOPERATIVO142

Débora Pereira LAURINO143 
Berenice Vahl VANIEL144 
Tanise Paula NOVELLO145

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, RS

Justificativa: A Educação a Distância (EaD) tem um importante papel 
social, a partir do momento em que amplia o acesso à educação, mas não 
se restringe somente a isso. Sua contribuição tem sido fundamental para 
a qualificação e atualização dos profissionais da educação e auxílio na 
formação de novas ocupações e profissões. A expansão dessa modalidade 
sugere outras formas de conceber o processo de ensinar e aprender, mediado 
pelas tecnologias, e modifica os modos de interação entre professores, 
estudantes e tutores. O tutor presencial e a distância é uma dessas novas 
ocupações e/ou profissões que aparece no cenário da EaD. Nova no sentido 
de que suas atribuições se atualizam devido à tecnologia. Sendo assim, esse 
minicurso propõe problematizar as diferentes formas de entender a ação 
e a formação do tutor presencial. A importância desse tema se justifica, 
também, por esse profissional estar inserido em um sistema complexo em 
que o trabalho coletivo, no que se refere, principalmente, à ação/mediação 
pedagógica, pressupõe autonomia e cooperação entre os profissionais da 
educação.

Objetivos:

• discutir o papel do tutor presencial, como um autor com atribuições 
específicas no complexo sistema da EaD;

142  Proposta de minicurso apresentada no I Seminário Internacional de Educação a 
Distância.
143  Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências (PPGEC), 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: deboralaurino@furg.br
144  Aluna nível doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências 
(PPGEC), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), E-mail: bvaniel@gmail.com
145  Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências (PPGEC), 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: tanisenovello@furg.br
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• refletir sobre as ações de tutoria em uma perspectiva de trabalho 
coletivo e cooperativo entre os pares; e

• problematizar conceitos que perpassam o ser tutor presencial: 
interação, mediação pedagógica, cooperação, acolhimento e 
pertencimento.

Metodologia:

A proposta do minicurso é problematizar e estabelecer momentos de 
trocas de experiências sobre a vivência da tutoria em diferentes cursos e 
programas. Para tanto, foram definidos três momentos.

Primeiro Momento: Emergindo concepções

Inicia-se fazendo algumas provocações, instigando uma conversa na qual 
os participantes são solicitados a discutir sobre a atuação dos diferentes 
autores que compõem o complexo sistema da EaD e as relações que nela 
ocorrem, com enfoque no tutor presencial. Essa conversa será balizada 
em estudos que discorrem sobre a atuação do tutor presencial na EaD 
(Rumble, 2003; Preti, 2005; Polak, 2002; Maggio, 2001; Mattar 2012; 
Litwin, 2001; Gonzalez, 2005), assim como nas Bases Legais que a 
regulamentam (Brasil, 1996, 2007).

Segundo Momento: Compartilhando as vivências

A partir da conversa estabelecida no momento anterior, será realizada 
uma dinâmica, em grupos, para discutir a tutoria presencial, com ênfase 
no perfil, nas atribuições, nas relações, na formação e em outros aspectos 
advindos do primeiro momento. Para tanto, o coletivo será organizado em 
6 grupos. Cada grupo deverá:

• Ler as orientações da dinâmica

• Ler o conto: “Fui selecionada... Meu primeiro dia de trabalho no 
polo!!! O que fazer?” 

• Debater sobre o conto lido, buscando expressar o que ele representou 
e quais foram os questionamentos mais significativos. Construir 
a opinião do grupo sobre os objetivos do tutor, seus limites e 
potencialidades, bem como seu papel na mediação de diferentes 
aprendizagens.
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• Identificar os pontos convergentes e divergentes em relação ao que foi 
discutido pelo grupo.

• Contribuir com a Vavá, tutora e protagonista do conto, na solução 
de uma de suas dúvidas, colocando-se no lugar de um(a) tutor(a) 
presencial que tem como co-responsabilidade contribuir para o 
aprendizado dos estudantes, na perspectiva de um trabalho coletivo e 
cooperativo.

• Elaborar uma apresentação com a síntese dos debates de cada 
grupo, constando também as contribuições do grupo à Vavá. Essa 
apresentação poderá ser oral, em painel ou através de um esquete. A 
forma de apresentação será previamente definida pelo grupo.

• Apresentar a síntese do que foi debatido pelo grupo para a plenária.

• Debate na plenária.

Terceiro Momento: Articulando concepções, vivências e estudos

Resgate da problematização realizada, articulando-a com os estudos que 
discutem as diferentes formas de intervenção do tutor presencial, na 
mediação pedagógica, e a importância do trabalho coletivo e cooperativo 
para a EaD.

Programação:

  Turno (2 horas)   Atividades Previstas

      Apresentação dos participantes e da proposta de minicurso

    1º    Discussão sobre o tutor presencial (Primeiro Momento)

      Elaboração da síntese (Segundo Momento)

      Apresentação da síntese (Segundo Momento)

    2º    Discussão das elaborações e teorização (Terceiro Momento)

      Fechamento do minicurso.
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Material Didático:

• um computador conectado ao multimídia e

• demais materiais serão providenciados pelos proponentes do minicurso 
(tesoura, cola, papel pardo, xerox e revistas).

Referências:

BRASIL. Lei nº 9394,  de  20  de  dezembro  de  1996.  Lei de  diretrizes  e  
bases  da educação nacional. Brasília, DF, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Referenciais de qualidade para cursos a 
distância. Brasília: MEC/ SEED, 2007.

GONZALEZ,  M.  Fundamentos  da  tutoria  em  educação  a  distância.  
São  Paulo: Avercamp, 2005.

LITWIN, E. Das tradições a virtualidade. In: LITWIN, E. Educação a 
distância: temas para o debate de uma nova agenda educativa. Tradução 
de Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2001.

MAGGIO, M. O tutor na educação a distância. In: LITWIN, E. (org.). 
Educação a distância: temas para o debate de uma nova agenda educativa. 
Tradução de Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2001.

MATTAR, J.  Tutoria e interação em  educação  a distância.  São Paulo.  
Cengage Learning. 2012.

POLAK, Y. N. S. Gestão, estrutura e funcionamento da educação a 
distância. Curitiba: IBPEX, 2002.

PRETI, O. (org.). Educação a distância: construindo significados. Brasília: 
Liber Livro, 2005.

RUMBLE, G. A gestão dos sistemas de educação a distância. Brasília: 
Editora UnB: Unesco, 2003.
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PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES DO MOODLE 2.X EM RELAÇÃO AO 
MOODLE 1.9

Rommel W. LIMA146 
Roberto Douglas da COSTA147 
Dimas K. FERNANDES148

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA)  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN)
Universidade Potiguar (UNP)

Justificativa: Existe uma infinidade de recursos que solucionam requisitos 
encontrados durante a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) MOODLE, porém muitas delas passaram por modificações, 
promovendo um amadurecimento contínuo da ferramenta. Essa maturação, 
na verdade, são soluções, para atender às necessidades dos profissionais 
que lidam com a ferramenta, que, posteriormente, foram aceitas e incluídas 
no pacote padrão que é disponibilizado e mantido pelo moodle.org. Essas 
atualizações, muitas vezes, alteram, de alguma forma, as ferramentas - seja 
no modo de visualização, interação ou mesmo na inserção ou exclusão de 
opções que são essências para uma boa utilização dessa ferramenta. Devido 
à importância dessas soluções, elas precisam ser apresentadas e entendidas 
para que possa ser desfrutadas pelos demais utilizadores da comunidade. 
Espera-se que, ao final do curso, os participantes estejam aptos a utilizarem 
a nova versão do MOODLE, com um melhor aproveitamento. Essa nova 
versão também servirá como contribuição para o aperfeiçoamento humano 
e profissional.

Objetivos:

Capacitar os profissionais que atuam no ensino a distância, com o 
AVA MOODLE, através da aquisição de conhecimento sobre as novas 
ferramentas disponibilizadas pelas novas versões.

146  Professor Dr. do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPgCC), 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do 
Semiárido (UFERSA). E-mail: rommelwladimir@uern.br
147  Professor do IFRN. E-mail: douglas.costa@ifrn.edu.br
148  Aluno do Curso de Sistemas de Informação, Universidade Potiguar (UNP). E-mail: 
k45t1b@gmail.com
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Metodologia: Conferência expositiva através de apresentação de slides e 
realização de atividades práticas no computador orientadas via tutorial.

Programação: 

1º Dia (2 horas)

Exposição teórica das atualizações globais ocorridas na ferramenta 
MOODLE da versão 1.9 para a 2.x

2º Dia (2 horas)

Execução prática das principais ferramentas que sofreram atualização, em 
suas configurações, na nova versão.

Material didático:

• Tutorial com 10 páginas e slides.

Requisitos para apresentação:

• laboratório de informática com projetor que possa ligar a notebook;

• computadores, conforme o número de inscritos;

• softwares que devem estar instados nos computadores dos 
participantes: AVA Moodle 2.2+ e Xampp (última versão); e

• usuário com permissão de administrador.

Referências:

MARY, C. Moodle 2.0 First Look. Editora:  Packt Publishing Ltd; 2010

MYRICK, J. C. Moodle 1.9 Testing and Assessment.  Editora: Packt 
Publishing Ltd; 2010
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