
III Encontro de Tecnologia, Aprendizagem e Gestão na Educação III Encontro de Tecnologia, Aprendizagem e Gestão na Educação a Distânciaa Distância





SerSer especialistaespecialista éé terter contempladacontemplada aa dimensãodimensão técnicotécnico--científicacientífica parapara oo trabalhotrabalho ee parapara aa cidadaniacidadania [[……]]

PerguntasPerguntas::

1.1.QualQual éé oo nossonosso espaçoespaço dede trabalho?trabalho?
2.2.OO queque trouxetrouxe parapara asas disciplinasdisciplinas ee oo queque levolevo delas?delas?
3.3.QualQual foifoi aa minhaminha produçãoprodução técnicatécnica ee bibliográfica?bibliográfica?
4.4.OO queque deixeideixei parapara oo meumeu professorprofessor ee parapara oo meumeu colega?colega?
5.5.OO queque leveilevei dodo meumeu professorprofessor ee dodo meumeu colega?colega?
6.6.FiqueiFiquei maismais críticocrítico ouou críticacrítica nana minhaminha leituraleitura dede mundo?mundo?
7.7.OO queque deixareideixarei parapara aa sociedade?sociedade?qq pp



SerSer especialistaespecialista éé serser capazcapaz dede compreendercompreender osos aspectosaspectos pedagógicos,pedagógicos, osos recursosrecursos tecnológicostecnológicos ee aa
i fi f t tt t [[ ]]infrainfra--estruturaestrutura [[……]]

PerguntasPerguntas::

1.1.ComoComo trabalheitrabalhei asas adversidadesadversidades pessoaispessoais ee profissionais?profissionais?
2.2.ComoComo participeiparticipei dasdas disciplinasdisciplinas ee comocomo modifiqueimodifiquei aa minhaminha práticaprática cotidiana?cotidiana?
3.3.ComoComo useiusei aa tecnologiatecnologia ee osos recursosrecursos tecnológicostecnológicos nasnas disciplinasdisciplinas ee nono meumeu trabalho?trabalho?
4.4.ComoComo trabalheitrabalhei comcom aa infrainfra--estruturaestrutura parapara serser cursistacursista ee parapara serser profissional?profissional?
5.5.ComoComo escreviescrevi aa minhaminha história?história?



SerSer especialistaespecialista éé sabersaber fazerfazer aa relaçãorelação entreentre interaçãointeração ee aa interatividadeinteratividade parapara promoverpromover aa comunicaçãocomunicação [[……]]

PerguntasPerguntas::

1.1. OO queque éé interação?interação?
2.2. OO queque interatividade?interatividade?
3.3. ComoComo aa interaçãointeração podepode auxiliarauxiliar nono processoprocesso dede construçãoconstrução dodo conhecimento?conhecimento?
4.4. QualQual aa visãovisão dede homemhomem ee dede mundomundo implícitaimplícita nana interação?interação?
5.5. SeráSerá queque pensamospensamos emem interatividadeinteratividade comocomo emissãoemissão ee recepção?recepção?
6.6. ComoComo articulamosarticulamos nana interatividadeinteratividade osos contextoscontextos sociometabólicossociometabólicos ee osos procedimentosprocedimentos

dd átiáti dd idid dd ??dede práticaprática dede vidavida dasdas pessoas?pessoas?
7.7. ComoComo comunicamoscomunicamos emem rede?rede?
8.8. ComoComo consideramosconsideramos aa possibilidadepossibilidade dede imersão,imersão, dede navegação,navegação, dede exploraçãoexploração ee dede

conversãoconversão presentespresentes nosnos suportessuportes dede comunicaçãocomunicação emem rede?rede?conversãoconversão presentespresentes nosnos suportessuportes dede comunicaçãocomunicação emem rede?rede?



SerSer especialistaespecialista éé sabersaber transitartransitar entreentre aa interdisciplinaridadeinterdisciplinaridade ee aa contextualizaçãocontextualização [[……]]

PerguntasPerguntas::

1.1. OO queque éé interdisciplinaridade?interdisciplinaridade?
2.2. OO queque éé contextualização?contextualização?qq
3.3. ComoComo éé aa dinâmicadinâmica ee oo processoprocesso dada interdisciplinaridade?interdisciplinaridade?
4.4. ComoComo osos espaçosespaços sãosão interdisciplinares?interdisciplinares?
5.5. ComoComo vejovejo osos processosprocessos dede organizaçãoorganização nono contexto?contexto?5.5. ComoComo vejovejo osos processosprocessos dede organizaçãoorganização nono contexto?contexto?
6.6. ComoComo entendoentendo asas dinâmicasdinâmicas dada gestãogestão dede pessoaspessoas nosnos contextos?contextos?
7.7. ComoComo desterritorizodesterritorizo asas disciplinasdisciplinas parapara trabalhartrabalhar comcom umum contextocontexto delimitado?delimitado?



SerSer especialistaespecialista éé refletirrefletir acercaacerca dodo materialmaterial didáticodidático [[……]]

PerguntasPerguntas::

1.1. OO queque éé ensinarensinar comcom materialmaterial didático?didático?
2.2. QuaisQuais osos materiaismateriais queque possoposso usarusar parapara ensino?ensino?QQ qq pp pp
3.3. OO queque éé cópiacópia ee oo queque éé citação?citação?
4.4. QualQual oo melhormelhor momentomomento parapara trabalhartrabalhar imagem,imagem, vídeo,vídeo, texto,texto, mídia,mídia,……??
5.5. QuaisQuais osos procedimentosprocedimentos ee asas estratégiasestratégias parapara trabalhartrabalhar comcom materiaismateriais parapara5.5. QuaisQuais osos procedimentosprocedimentos ee asas estratégiasestratégias parapara trabalhartrabalhar comcom materiaismateriais parapara

ensino?ensino?
6.6. QualQual aa relaçãorelação entreentre materialmaterial didáticodidático ee interface?interface?



SerSer especialistaespecialista éé serser capazcapaz dede refletirrefletir acercaacerca dada avaliaçãoavaliação institucionalinstitucional ee dede aprendizagemaprendizagem [[……]]

PerguntasPerguntas::

1.1. OO queque éé avaliar?avaliar?qq
2.2. OO queque éé poderpoder instituinteinstituinte ee instituído?instituído?
3.3. QuaisQuais sãosão osos elementoselementos dada avaliação?avaliação?
4.4. QualQual aa relaçãorelação entreentre planejamentoplanejamento ee avaliação?avaliação?
5.5. QualQual aa relaçãorelação entreentre aa organizaçãoorganização didáticodidático--pedagógicapedagógica ee aa avaliação?avaliação?QQ çç g çg ç p g gp g g çç
6.6. QualQual aa relaçãorelação entreentre corpocorpo dede coordenaçãocoordenação acadêmicoacadêmico--operacional,operacional, corpocorpo docente,docente, corpocorpo dede tutores,tutores, corpocorpo técnicotécnico--

administrativoadministrativo ee corpocorpo discentediscente ee aa avaliação?avaliação?
7.7. QualQual aa relaçãorelação entreentre instalaçõesinstalações físicasfísicas ee avaliação?avaliação?
8.8. QualQual aa relaçãorelação dodo pólopólo dede apoioapoio presencialpresencial ee aa avaliação?avaliação?
9.9. QualQual aa relaçãorelação dodo laboratóriolaboratório dede informáticainformática ee aa avaliação?avaliação?
10.10. QualQual aa relaçãorelação dada sustentabilidadesustentabilidade financeirafinanceira ee aa avaliação?avaliação?
11.11. OO queque éé metameta--avaliação?avaliação?



EnfimEnfim……

•• OO queque éé serser especialistaespecialista nana EducaçãoEducação nana ModalidadeModalidade aa Distância?Distância?
•• QuaisQuais sãosão osos deveresdeveres dede umum portadorportador dede certificaçãocertificação emem EducaçãoEducação nanaQQ pp çç çç

ModalidadeModalidade aa Distância?Distância?
•• QuaisQuais sãosão asas responsabilidadesresponsabilidades dede umum portadorportador dede certificaçãocertificação emem

EducaçãoEducação nana ModalidadeModalidade aa Distância?Distância?çç
•• OO queque fizemosfizemos durantedurante oo cursocurso ee oo queque pretendemospretendemos fazerfazer destedeste momentomomento

emem diante?diante?
•• QueQue responsabilidaderesponsabilidade assumimosassumimos ee quaisquais responsabilidadesresponsabilidades iremosiremosQQ pp qq pp

assumir?assumir?
1.1. QualQual históriahistória iremosiremos escrever?escrever?



ReferênciasReferências emem sítiossítios::

1. http://www.mec.gov.br
2. http://uab.capes.gov.br
3. http://www.ufop.br/
4. http://www.cead.ufop.br/


