
 

  
 
 

O 2º Dossiê da Revista de Educação do Vale do Arinos (ISSN 2359-0041, 
Qualis/Capes C em Educação; C em Letras/Linguística; B3 em Ensino; B5 em 
Ciências Sociais Aplicadas) aborda a temática “Cultura Digital e Educação”, 
problematizando o campo das pesquisas que discutem a relação entre o contexto 
educacional e a cultura digital. O dossiê tem como objetivo impulsionar a discussão 
sobre as interfaces que se estabelecem entre educação e tecnologias digitais, 
convidando pesquisadores a contribuir com reflexões e pesquisas envolvendo a 
cultura digital e as práticas educativas. 
  
Ementa: A cultura digital, a partir do potencial comunicativo das tecnologias digitais de 
informação e comunicação, institui novas formas de participação e de interação social. 
Essas questões implicam, além das transformações das práticas comunicativas na 
sociedade, transformações no interior dos contextos educativos escolares. Mais do 
que utilizar um software ou um hardware ou ter acesso às tecnologias digitais, 
entendemos que processos de inclusão digital perpassam pela fluência tecnológica e 
pela apropriação crítica e autoral das tecnologias digitais, visando o exercício da 
cidadania na rede (MARCON, 2015). 
  
Dessa maneira, discutir os processos pedagógicos no contexto das tecnologias digitais 
é considerar a convergência midiática como operadora de outras perspectivas para o 
contexto educacional. Ao mesmo tempo, são requeridos saberes e práticas docentes 
que constituam novas epistemologias para o desenvolvimento de processos de 
ensino-aprendizagem e promovam a colaboração, o compartilhamento e a 
coletividade. 
  
A formação docente para a cibercultura precisa, portanto, oportunizar a vivência de 
processos educativos condizentes com esse espaço e tempo em que se vive e, é a 
partir desse cenário, que propomos uma reflexão sobre as articulações emergentes 
entre tecnologias digitais e a educação. 
  
A partir disso, serão acolhidos artigos científicos resultantes de pesquisas e de estado 
da arte sobre a temática, de acordo com os assuntos recomendados: 
 

  Inclusão Digital 
  Formação docente para a cibercultura 

  Políticas públicas para inclusão digital 
  

Os artigos poderão ser submetidos para avaliação da Revista até o dia 15 de 
setembro de 2017, com publicação na edição de dezembro de 2017. 
As Diretrizes e Normas para Autores encontram-se disponíveis no portal da Revista -
 http://periodicos.unemat.br/index.php/relva/index 

Para maiores informações enviar e-mail para a Revista: relva@unemat.br 
  
Organizadoras: Profa. Dra. Juliana Brandão Machado (Programa de Pós-Graduação 
em Educação/Universidade Federal do Pampa) e Profa. Dra. Karina Marcon 
(Universidade do Estado de Santa Catarina). 
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