
CAMPUS ARRAIAL DO CABO 

ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIAS DIGITAIS 
APLICADAS AO ENSINO 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU   
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-pos-graduacao/pos-graduacao-lato-sensu 

PÚBLICO ALVO: Profissionais das redes pública e privada, graduados nas diversas áreas do conhecimento que atuam na área educacional.  
OBJETIVO: Capacitar professores no usos das Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino com a finalidade de otimizar a prática do professor no 
quotidiano escolar, considerando-as como fator decisivo de integração e desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. 

Total da carga horária:   360 horas 
Total de créditos:            24 créditos 
Regime do curso:            Semestral 
Horário das aulas:           Terça e quinta-feira,  
                                           das 16h às 21h 
Total de semestres:         03 semestres 

LINHA DE PESQUISA 1  
 Aplicação das tecnologias digitais no ensino 

LINHA DE PESQUISA 2 
Formação docente para o uso das 

tecnologias digitais 

Projeto 1 - Aplicação das tecnologias digitais 
no ensino - Este projeto tem por objetivo 
investigar a apropriação e o uso das TDIC na 
sala de aula como recursos inovadores para a 
aprendizagem em diferentes áreas de 
conhecimento. 

 
Projeto 2 – Importância das TDIC no ensino e 
aprendizagem: Tendências e desafios - Este 
projeto tem por objetivos contextualizar e 
examinar os impactos das TDIC nas áreas dos 
conhecimentos de Matemática, Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, 
códigos e suas tecnologias. 

Projeto 3 – Desenvolvimento de 
projetos de ensino e aprendizagem 
com as TDIC - Este projeto tem por 
objetivo planejar e estruturar 
estratégias de ensino nas diferentes 
áreas de conhecimento para 
desenvolver projetos pedagógicos com 
as TDIC. 

 
Projeto 4 - As TDIC na formação de 
professores: redefinindo práticas 
docentes de maneira crítica - Este 
projeto tem por objetivo investigar 
saberes docentes e modelos didáticos 
das práticas pedagógicas com o uso 
das TDIC. 

Disciplinas obrigatórias: 
• Software educacional e Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) 
• Metodologia da pesquisa 
• Teorias da aprendizagem no contexto digital 
• Leitura de textos e pesquisa acadêmica em língua estrangeira  
• Construção de web sites e ambientes online de ensino 
• Jogos eletrônicos 
• Tecnologias digitais na formação docente  
• Robótica educacional 
• Sociedade, educação e tecnologia 
• Tópicos especiais em tecnologias digitais 
• Elaboração de projeto (TCC em formato de artigo) 
 
Disciplinas optativas: 
• Práticas de ensino e tecnologias digitais na Matemática  
• Práticas de ensino e tecnologias digitais nas Ciências Humanas  
• Práticas de ensino e tecnologias digitais nas Linguagens 
• Práticas de ensino e tecnologias digitais nas Ciências Naturais 

Edital de 
seleção em 

outubro 
2017 

Contatos:                                               Secretaria: spg.cac@ifrj.edu.br 
Coordenação:    tdae@ifrj.edu.br 

Rua José Pinto de Macedo, s/nº - Prainha - Arraial do Cabo  
 Tel.: (22) 2622-9208 

CURSO 
GRATUITO 
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