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Descrição: 

A pesquisa assume o contexto de imersão tecnológica dos sujeitos como ponto de partida 

para compreender o princípio que instaura as relações na sociedade em rede. Pensar a 

formação docente neste contexto contemporâneo requer discutir alguns princípios que 

orientam seu entendimento. Daí que, assumir que a docência precisa estar permeada de 

saberes que dialoguem com a cibercultura, é um dos princípios deste projeto de pesquisa. 

O estudo tem o objetivo de analisar os currículos dos cursos de licenciatura da Unipampa a 

fim de mapear as relações com a cibercultura e a inclusão digital, no sentido de perceber se 

os cursos de licenciatura preconizam em seus projetos pedagógicos e em suas práticas de 

formação princípios e saberes para uma docência que dialogue com o contexto 

contemporâneo. Para isso, será desenvolvido em quatro etapas. Na primeira, será realizado 

aprofundamento conceitual acerca da cibercultura e inclusão digital e contatos com as 

coordenações dos cursos de licenciatura. A segunda etapa compreende a leitura e análise 

dos PPC’s dos cursos de licenciatura da Unipampa, buscando elementos convergentes ao 

conceito de cibercultura e à perspectiva da inclusão digital. Na terceira etapa serão 

aplicados questionários online para docentes e discentes dos cursos com a intenção de 

abordar os saberes relacionados à cibercultura que compõem a identidade docente dos 

cursos. A quarta etapa será dedicada à análise dos dados e produção bibliográfica. Com os 

resultados obtidos constituir uma análise que demonstre os elementos da formação docente 

na Unipampa que se articulam ao contexto contemporâneo em rede, especialmente à ideia 

de cibercultura e inclusão digital.  

 

 


