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Este projeto se origina da pesquisa “Cibersocialidade e inclusão digital no município de Jaguarão:

construindo potencialidades educacionais”, que analisou práticas pedagógicas desenvolvidas com recursos

tecnológicos digitais, especificamente os netbooks advindos do “Programa Província de São Pedro”, nas

escolas públicas estaduais do município de Jaguarão. A constatação da necessidade de formação

continuada que problematize as práticas pedagógicas realizadas com recursos tecnológicos digitais levou à

essa proposta, que tem como objetivo geral oportunizar formação continuada a docentes do município de

Jaguarão focalizando a incorporação das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas numa experiência

de construção de um projeto de autoformação. A ideia de construir um projeto de autoformação está

embasada no conceito de “experiência formadora”, que orienta a metodologia do projeto. As ações serão

realizadas em dez encontros, cujas temáticas serão abordadas em uma proposta que contemplará o

conceito de experiência formadora, articulando “saber-fazer” aos “conhecimentos”, através de oficinas, em

que os docentes experienciarão as possibilidades de desenvolvimento de projetos pedagógicos com os

recursos explorados e construção de material didático digital. Haverá continuação das discussões e

atividades no ambiente virtual institucional, o Moodle, computando uma carga horária total de 80 horas de

formação. Todas as oficinas terão avaliação registradas no ambiente Moodle pelos participantes, a partir de

três pontos: 1) como as propostas e discussões podem ser levadas à escola em que trabalho?; 2) quais

dúvidas a respeito da formação deste mês?; 3) sugestões para o próximo encontro. Ainda, na última oficina

haverá um momento de avaliação e autoavaliação da proposta de formação. Como resultados, espera-se

que a formação possa constituir um espaço de discussão permanente sobre as propostas pedagógicas,

Gerado em 22/09/2017 11:23 Página 1/2



Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão

além da construção de materiais didáticos digitais e criação de repositório digital aberto à comunidade

escolar e desenvolvimento de produção científica acerca desta experiência, a ser divulgada em eventos e

periódicos da Extensão.

Equipe Executora

Tipo Nome Integrante CPF Carga Horária Semanal

Docente Camila Gonçalves dos Santos do Canto 012.735.990-71 2 horas

Docente Claudia Camerini Correa Perez 721.303.260-72 2 horas

Docente Juliana Brandão Machado 001.177.600-56 4 horas

Docente Tatiane Mena Silveira Melgares 957.164.590-72 2 horas

Discente Natali Marques da Cunha 035.965.710-90 10 horas

Público-alvo

Descrição Público-alvo Quantidade

Profissionais da educação básica 30

Histórico de Homologações

Horário Passou de Passou para

29/11/2016 17:19 Solicitação de Registro Aguardando homologação do campus

20/12/2016 00:02 Aguardando homologação do campus Aguardando homologação da pró-reitoria

20/12/2016 11:27 Aguardando homologação da pró-reitoria Registrado

Paracer dado em 20/12/2016 11:27

O relatório foi homologado pela PROEXT, pois atende plenamente o que está disposto na Resolução n. 104 do CONSUNI, onde a comunidade

acadêmica: professores, discentes e técnicos em um processo que envolve a pesquisa, o ensino e a extensão,  integram-se com a comunidade

externa.
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