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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

1.1 Nome do Curso 

Curso de Pós-graduação lato sensu em Informática Aplicada à Educação. 

1.2 Áreas do Conhecimento no CNPq 

Área:   Educação (7.08.00.00-6) 

Subáreas:  Ensino-aprendizagem (7.08.04.00-1) 

Tecnologia Educacional (7.08.04.03-6) 

1.3 Modalidade 

Educação a distância. 

2 JUSTIFICATIVA 

2.1 Metodologia de Avaliação da Área 

É uma tendência cada vez maior nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

o investimento na formação inicial e continuada de recursos humanos para a área da 

educação, em espaços formais e não formais. Na Lei nº 11.892 de 29/12/2008, que institui 

a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos 

Federais, já era prevista a sua atuação como centros de referência no apoio à oferta de 

ensino em instituições das redes educacionais públicas, por meio de capacitação técnica e 

atualização pedagógica de profissionais ligados à educação. 

Inicialmente, como previsto pela lei mencionada, os Institutos Federais demonstraram um 

interesse particular no ensino de Ciências, sobretudo Matemática, Química e Física. Esse 

interesse se alargou, no entanto, na medida em que passaram a ofertar cursos de 

licenciaturas em outras áreas. A título de exemplo, o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Fluminense (IFF) oferta atualmente licenciaturas em Educação Física, 

Geografia, Letras, Música, Teatro, dentre outras, enquanto o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) oferta licenciaturas nas áreas de 

Biologia, Educação do Campo, Espanhol e Informática. 
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Seguindo o processo de verticalização do ensino estimulado na rede federal, os cursos de 

Pós-Graduação lato sensu na área de Educação e Tecnologias, em uma iniciativa que visa à 

formação continuada do professor da Educação Básica, também são ofertados por diversos 

institutos federais do Brasil, conforme demonstram os dados (não-exaustivos) do quadro a 

seguir: 

Quadro 1. Cursos de pós-graduação em Educação e Tecnologias na rede federal. 

INSTITUTO CURSO 

IFES Informática na Educação 

IFES Tecnologias Educacionais 

IFF Docência para Século XXI 

IFPR Educação, Tecnologia e Sociedade, Ensino de Ciências e Tecnologias 

IFRJ (Arraial do Cabo) Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino 

IFRJ (Niterói) Educação e Novas Tecnologias 

IFSC  Docência para Educação Profissional e Tecnológica 

IFSC Tecnologia e Práticas Educacionais 

IFSP Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas ao Ensino de Ciências 

IFSP Informática Aplicada à Educação 

IFSP Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivo Móveis na Informática na 
Educação – Ciência, Tecnologia e Sociedade 

 

No contexto do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), a oferta de cursos na área de 

Educação, além de inserir a instituição na expansão da formação continuada de 

profissionais da educação (IFRJ, 2015b), já em andamento nos Institutos Federais de outros 

estados, cumpre com o objetivo institucional previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2015-2018) de implementar ações e programas que trabalhem em favor 

da melhoria da Educação Básica. Ao mesmo tempo, o PDI do IFRJ também já considera a 

Educação a Distância (EaD) como estratégica para o instituto, na medida em que registra 

como um dos seus objetivos estratégicos “consolidar a educação a distância nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino” (IFRJ, 2015a, p. 28). 
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O curso aqui proposto é uma especialização lato sensu em Informática Aplicada à Educação, 

e atuará na atualização e aprimoramento dos conhecimentos de profissionais de educação, 

podendo ainda servir de alicerce para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares de 

ensino de maior qualidade socialmente referenciada nas próprias modalidades de cursos 

oferecidos pelo Instituto. 

A oferta deste curso de especialização também possibilitará a intensificação da interação 

entre os processos de Ensino, Pesquisa e Extensão institucionais, uma vez que os docentes 

do curso, bem como os seus educandos, estarão vinculados a linhas de pesquisa e ações de 

extensão. A própria concepção do curso já é fruto de uma interação substancial entre 

práticas de ensino e pesquisa, sobretudo por emergir do Grupo de Pesquisa "Tecnologias 

Educacionais e Educação a Distância – TEEaD" (CNPq–IFRJ), locado no campus São João de 

Meriti. Este grupo tem por objetivo oportunizar o conhecimento e a sua apropriação para 

o desenvolvimento das tecnologias digitais e a compreensão de suas implicações na 

sociedade em rede, além de problematizar questões que envolvam aspectos da formação 

docente na cibercultura, políticas para tecnologias educacionais, personal e-learning, 

virtualização do conhecimento, ambientes imersivos de aprendizagem, gamificação, 

robótica, Internet das Coisas (IoT) voltada a educação, entre outros. 

A Pós-Graduação lato sensu do IFRJ atualmente oferta, na modalidade presencial, o curso 

de Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino (campus Arraial do Cabo), e também o curso de 

Educação e Novas Tecnologias (campus Niterói), capacitando profissionais quanto ao uso 

das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Nossa proposta de 

especialização em Informática Aplicada à Educação se diferencia das já existentes por ter a 

sua concepção pedagógica com ênfase em uma compreensão bastante contemporânea 

sobre a computação na educação e sobre o desenvolvimento de tecnologias digitais para 

educação, perpassando uma formação alicerçada nos eixos do Pensamento 

Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital (SBC, 2019), trabalhando ainda na 

modalidade da educação a distância. 

No ano de 2020, a necessidade de isolamento social perante a pandemia do novo 

coronavírus impulsionou fortemente as discussões na área da educação a distância e do 

ensino remoto, na medida em que inúmeros educadores, por força institucional ou por 
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necessidade própria, viram-se imersos em um turbilhão de ações diretamente relacionadas 

ao uso mais intenso de tecnologias educacionais digitais, síncronas e assíncronas. Tal 

situação tem levado a uma série de reflexões e hipóteses, como: 

 As discussões sobre a educação a distância crescerão ainda mais nos próximos anos, 

tanto ao nível da EaD como modalidade já ofertada e regulamentada, como pelas 

possibilidades de uso dos diferentes instrumentos pedagógicos digitais em outras 

modalidades de educação; 

 Profissionais ligados a processos educativos, seja em escolas ou ambientes 

corporativos, precisam ter grande familiaridade com tecnologias digitais capazes de 

dar conta dos processos de ensino-aprendizagem que antes ocorreriam de forma 

presencial; 

 A educação presencial passa por discussões sobre a possibilidade de flexibilização e 

hibridização de suas atividades. Isso significa que, mesmo no ensino com base 

presencial, a tendência também é o impulsionamento no uso de tecnologias digitais; 

 Mesmo sem contato presencial e com o uso de novas tecnologias consideradas “frias” 

(no sentido maquínico, mecânico), sempre existirá o caráter da humanização do 

processo interacional entre educandos e professores, que pode ser realizado por meio 

de bate-papo ao vivo, lives de vídeos, uso de redes sociais etc. Esta humanização 

parece contribuir significativamente para o sucesso de processos pedagógicos; 

 A educação, um processo de socialização e de construção de relações que visam à 

integração dos indivíduos em grupos ou na sociedade como um todo, tem agora como 

desafio um repensar sobre a socialização em um mundo digital. 

Deste modo, o momento parece apontar para um mundo pós-pandemia que será, no 

mínimo, diferente do mundo anterior, com novos olhares para os processos educacionais. 

Isto fortalece ainda mais a necessidade de cursos e pesquisas voltados à interligação do 

mundo digital com a área da educação.  

Por fim, é importante ressaltar o caráter multidisciplinar e engajado do corpo docente do 

campus São João de Meriti. O campus apresenta um número considerável de professores 

que mesclam uma ampla experiência na educação básica, na educação superior, em 
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ambientes corporativos e na educação a distância. São profissionais com interesses de 

pesquisa em diferentes áreas do ensino e do contexto educacional do século XXI, 

estimulados e motivados a atuar no curso de especialização em Informática Aplicada à 

Educação. Nesse curso, esses profissionais terão a oportunidade de discutir assuntos de 

suas áreas de interesse e de pesquisa, bem como interagir diretamente com educandos 

que atuam na Educação Básica ou em áreas educacionais do meio empresarial, 

principalmente da região da Baixada Fluminense; isto pode contribuir para que professores 

do IFRJ construam e desenvolvam projetos de pesquisa aplicados, de modo a enriquecer 

ainda mais a investigação científica em nossa instituição. 

Rushkoff (2012), em “As 10 questões essenciais da era digital”, sintetiza em uma frase toda 

a temática em discussão: “programe seu futuro para não ser programado por ele”. Tal 

constatação carrega uma das grandes problematizações da área de Informática Aplicada 

na Educação: em um mundo cada vez mais digital, onde tudo converge para processos 

algoritmizados e com estruturas de dados numerizados, é preciso deixar de sermos meros 

usuários para nos tornarmos produtores potentes de conteúdos e tecnologias digitais.  

2.2 Avaliação de Demanda 

O campus São João de Meriti fica localizado no município de mesmo nome, na região da 

Baixada Fluminense, ao lado do município do Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a região da Baixada Fluminense é 

constituída por um território com cerca de 2.800 km², possuindo uma população estimada 

em aproximadamente 3,7 milhões de habitantes. Formada por 13 municípios – Belford 

Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova 

Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica – a Baixada Fluminense 

caracteriza-se, ainda hoje, por estruturas social, econômica e cultural bastante precárias. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio da região é 0,716, o que coloca a 

Baixada em um nível de desenvolvimento moderado. No ano de 2010, São João de Meriti 

possuía um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,719, o que, em relação ao 

total de 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, situava-o na 34ª posição, em 

desvantagem em relação a outras cidades da Baixada, como Nilópolis (0,753), Mesquita 

(0,737) e Paracambi (0,720). São João de Meriti concentra o maior adensamento 
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populacional da América Latina; segundo o Censo do IBGE de 2010, são cerca de 458.673 

habitantes ocupando uma área territorial de apenas 35 km², o que lhe confere o número 

de mais de 13.000 habitantes por km² – peculiaridade que rendeu ao município o apelido 

de “Formigueiro das Américas”. 

Em relação à área de educação, segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP, 2015), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) de São João de Meriti aponta para fragilidades no ensino. O baixo desenvolvimento 

educacional é aparente: em 2015, o município obteve 4.5 no IDEB, na rede pública, em 

relação aos alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental. A situação é mais 

preocupante em relação ao resultado dos estudantes matriculados no segundo segmento 

deste mesmo nível de ensino, com apenas 3.6 pontos no IDEB. 

São diversos os fatores que têm ocasionado resultados como esse e, dentre eles, o nível de 

formação docente que, consequentemente, implica na valorização profissional. Em São 

João de Meriti, há cerca de 5.200 docentes distribuídos nos níveis da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio (IBGE, 2010). Entretanto, segundo informações da Prefeitura 

Municipal, poucos são os profissionais com formação de pós-graduação lato sensu e há um 

número ainda mais reduzido com formação stricto sensu. No âmbito da Prefeitura 

Municipal, em 2014, dos 2.514 profissionais da área de Educação, apenas 177 possuíam 

cursos de Especialização e seis haviam concluído o Mestrado (DOMSJM, 2015). Em 

conversas mais recentes realizadas com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, 

fomos informados que, passados os anos, não houve expressiva mudança em relação a 

esses números. 

A plataforma CultivEduca, articulada com dados do IDEB/MEC, disponibiliza um gráfico 

indicando o número de docentes no município de São João de Meriti desde o ano de 2009; 

somam-se 4.366 professores atuantes na Educação Básica, da rede pública e privada, 

conforme pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1 – Número de docentes em São João de Meriti. 

 

Fonte: <http://ce.dados.eti.br/3305109.html>. Acesso em: 25 ago. 2020. 

Do total de professores, somente no município de São João de Meriti há um percentual de 

78% que ainda não possuem nenhum curso lato sensu, conforme pode ser observado nas 

Figuras 2 e 3. 

Figura 2 – Formação dos docentes de São João de Meriti. 

 

Fonte: <http://ce.dados.eti.br/3305109.html>. Acesso em: 25 ago. 2020. 

 

http://ce.dados.eti.br/3305109.html
http://ce.dados.eti.br/3305109.html
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Figura 3 – Gráfico da formação lato sensu de docentes de SJM. 

 

Fonte: <http://ce.dados.eti.br/3305109.html>. Acesso em: 25 ago. 2020. 

Um dos possíveis motivos da baixa quantidade de professores com cursos de pós-

graduação na cidade é a presença reduzida de instituições públicas de ensino na região, 

bem como a pouca oferta de cursos de graduação e pós-graduação na área de Educação. 

Em relação às instituições particulares, há um número pequeno de universidades privadas 

com oferta de cursos lato sensu, mas nenhuma delas oferta um curso de pós-graduação 

gratuito na área de ensino, dentro do eixo de Tecnologias Educacionais definido pelo MEC. 

As universidades públicas que atendem a região da Baixada também não ofertam cursos 

lato sensu na área. Considerando a área de Informática e Educação e a realidade atual de 

São João de Meriti, o IFRJ é a principal instituição pública com condições de oferta, na 

modalidade a distância, de curso de especialização de forma gratuita. 

Estamos em uma época de sociedade em rede, em que a cultura digital permeia diferentes 

espaços, incluindo os processos educacionais. Dessa forma, entende-se que é fundamental 

e estratégico contribuir com a formação em Informática Aplicada à Educação. A própria 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC) compreende que, para o Brasil, os conteúdos de 

computação devem ser explorados desde a Educação Básica. A SBC organizou nos últimos 

dois anos uma comissão – em parceria com o MEC – que elaborou um documento definindo 

os referenciais de formação em Computação para a Educação Básica, denominado 

“Diretrizes para Ensino da Computação na Educação Básica” (SBC, 2019). Tais diretrizes 

tratam das competências e habilidades para os três eixos que compõem a Computação na 

http://ce.dados.eti.br/3305109.html
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Educação Básica – Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital – da 

Educação Infantil até o Ensino Médio. 

Outro documento importante a se considerar é a Base Nacional Comum Curricular (MEC, 

2018b), dadas as discussões e movimentos surgidos a partir desse documento nos últimos 

tempos. Ela deve ser considerada para se pensar ações de formação de professores onde 

a tecnologia educacional é tomada como prática metodológica durante todo o Ensino 

Fundamental. Além da BNCC, é importante mencionar o Programa de Inovação Educação 

Conectada (MEC, 2017), em vigor no MEC, que visa a apoiar a universalização do acesso à 

internet e fomentar o uso de tecnologia digital na Educação Básica. Por esses motivos, 

considera-se fundamental a proposta e oferta de um curso lato sensu que atenda às 

necessidades tecnológicas dos profissionais da educação da região da Baixada Fluminense. 

Devido às poucas opções de formação continuada na área de Ensino/Tecnologias 

Educacionais no município, e visando ao aprimoramento dos professores, principalmente, 

das redes públicas educacionais locais, tanto a rede municipal como a rede estadual de 

ensino (por meio de suas secretarias de educação) dialogaram com o campus São João de 

Meriti do IFRJ. O intuito foi firmar parcerias que possibilitassem a formação em nível de 

pós-graduação dos profissionais sob suas jurisdições. Essas parcerias também se 

apresentam como motivação e justificativa para a construção do curso aqui proposto. Cabe 

ressaltar que a rede municipal de São João de Meriti se prontifica não somente a realizar o 

trabalho de divulgação junto aos seus docentes, mas também a incentivar a participação 

deles no curso proposto. 

Dada a presente proposta de um curso de especialização na modalidade a distância, é 

importante observar que o campus São João de Meriti é considerado como polo de 

educação para tal modalidade de ensino, o que coloca o público-alvo mencionado 

anteriormente situado em dois grupos. No primeiro deles, temos os profissionais ligados à 

área da educação, como licenciados ou outros profissionais graduados envolvidos em 

processos educacionais, cuja área de atuação ou de moradia seja na região do entorno do 

campus. No segundo grupo temos a possibilidade da oferta para outros interessados que 

estejam além desse entorno geográfico, justamente pelas facilidades tecnológicas trazidas 
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pela EaD; em última análise, como já ocorre em outros cursos de mesma modalidade, 

poderemos receber educandos de quaisquer outras regiões do Brasil. 

Sendo assim, parece-nos oportuna a construção e a implementação de um curso de pós-

graduação lato sensu em Informática Aplicada à Educação no campus São João de Meriti 

do IFRJ. Com o curso, os educandos terão acesso a um movimento de formação continuada, 

possibilitando o aprofundamento de seus conhecimentos em uma perspectiva 

interdisciplinar/transdisciplinar, de modo a contribuir diretamente para a implementação 

de mudanças em suas práticas profissionais e, como consequência, para uma possível 

melhoria da qualidade educacional socialmente referenciada em um modelo de sociedade 

cada vez mais digital. 

Por último, cabe observar a importância do curso para o processo de verticalização do 

ensino no IFRJ. A instituição já vem oferecendo cursos de nível técnico na área de 

informática em diversos campi, inclusive no próprio campus São João de Meriti. Além disso, 

já iniciou cursos de graduação em Tecnologia em Jogos Digitais (campus Engenheiro Paulo 

de Frontin), Tecnologia de Redes (campus Arraial do Cabo) e Licenciatura em Computação 

(campus Pinheiral). Ao oferecer um curso de pós-graduação em Informática Aplicada à 

Educação, ainda mais na modalidade a distância, o campus também potencializa a 

oportunidade de receber seus próprios egressos de graduação (que por sua vez já podem 

ter sido estudantes, também, de cursos técnicos) para continuar seus estudos no IFRJ. 

3 HISTÓRICO DO CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI 

O IFRJ campus São João de Meriti, localizado na Baixada Fluminense, foi concebido na Fase 

III do Plano Nacional de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

anunciada em agosto de 2011 pelo Governo Federal. Em 14/09/2011, o prefeito da cidade 

emite o Termo de Compromisso com a finalidade de doar ao IFRJ, no prazo de 150 dias, um 

imóvel para instalação do futuro campus. Em 05/03/2013, o prefeito sanciona a Lei nº 

1.864, que autoriza o Executivo Municipal a doar um terreno para edificação e instalação 

do campus do IFRJ. Essa Lei é publicada no Diário Oficial da cidade de São João de Meriti 

em 14/03/2013 e determina o prazo de trinta e seis meses para o início da instalação e 

implantação do campus no município. 
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Em 19/02/2016, foi instituída pela Portaria nº 033/GR a Comissão de Elaboração do Plano 

de Implantação do campus São João de Meriti, composta por representantes do IFRJ, da 

Prefeitura Municipal e da sociedade civil organizada, responsável por elaborar, no prazo 

inicial de 120 dias, o documento que evidenciaria as especificidades do IFRJ no Município. 

Em 22/03/2016, foi publicado no Diário Oficial do Município o Termo de Cessão Parcial de 

Uso nº 001/2016, referente ao CIEP São João Bôsco, local onde funcionou a sede provisória 

do campus até o segundo semestre de 2016. Os primeiros servidores técnico-

administrativos tomaram posse e foram investidos em suas funções em 10/05/2016; em 

23 de maio do mesmo ano os primeiros professores tomaram posse. A partir do primeiro 

semestre de 2017, o CIEP 189 – Valdylio Villas Boas passou a funcionar como a sede do 

campus São João de Meriti, conforme o Termo de Seção Estadual homologado pelo 

processo E-01/066/327/2016 de 16/02/2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio 

de Janeiro em 17/03/2017. 

No movimento de instalação do campus São João de Meriti, após a concretização de 

mapeamento da região e da realização de audiências e consultas públicas na cidade, a 

Comissão de Elaboração do Plano de Implantação construiu um estudo quali-quantitativo 

sobre as principais características e demandas do município e seu entorno, decidindo então 

que o campus São João de Meriti seria responsável pela oferta de cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), Educação Profissional e Educação Superior nos eixos tecnológicos 

de Gestão e Negócios, Informação e Comunicação (que abrange a área de Informática), 

Controle e Processos Industriais e Desenvolvimento Social e Educacional. Nesse sentido, 

em agosto de 2016, ainda na sede provisória, iniciaram-se as atividades com o 

oferecimento do curso FIC em Empreendedorismo e Gestão de Negócios, atendendo a mais 

de 90 estudantes. 

No mês de agosto de 2017, já na sede atual do campus, iniciaram-se as atividades do Curso 

Técnico em Administração e, em fevereiro de 2018, as do Curso Técnico em Informática 

para Internet. Com o intuito de promover a verticalização do ensino, que é característica 

essencial dos Institutos Federais, e de atender às demandas locais apresentadas pela 

comunidade, iniciou-se, em fevereiro de 2019, o Curso de Especialização em Práticas de 
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Letramento. Em 18/06/2019, o conselho superior aprova o PPC de Especialização em 

Gestão de Negócios, que inaugurou sua primeira turma no primeiro semestre de 2020. 

Em setembro de 2020, o campus São João de Meriti foi um dos três campi do IFRJ 

contemplados em edital nacional (MEC/SETEC) para a criação de laboratórios IFMaker. 

Coordenado pelo professor Edival Ponciano, a proposta "LABINOVAMERITI" pretende ser 

um espaço inovador de aprendizagem “mão na massa” e contribuir com uma 

aprendizagem mais ativa em todos os cursos do campus, além de também ter como ênfase 

a criação de projetos voltados para a inclusão e acessibilidade. O laboratório também 

estará aberto à comunidade, com oficinas e cursos de extensão oferecidos pelos 

professores do IFRJ de São João de Meriti, Belford Roxo e Arraial do Cabo. 

3.1 Histórico da Educação a Distância no IFRJ 

A história da Educação a Distância no IFRJ tem início desde a sua criação, por meio do 

convênio com a Rede e-Tec Brasil. Os primeiros cursos técnicos na modalidade a distância 

foram aprovados no final do ano de 2008 e o Núcleo de Educação a Distância (NEaD) do 

campus Pinheiral foi inaugurado em 2009, estando em funcionamento até hoje. 

A Coordenação Geral de Educação Aberta e a Distância, vinculada à Reitoria, foi designada 

em 2009 e, neste mesmo ano, os cursos começaram a ser ofertados nos primeiros polos de 

apoio presencial, em convênio com as prefeituras dos municípios atendidos. 

Em novembro de 2016, foi instituída a Diretoria de Educação a Distância (DEaD) do IFRJ. A 

DEaD teve sua primeira equipe formada no início de 2017 e começou um intenso processo 

de mapeamento de demandas e iniciativas de EaD, ainda em andamento. 

No mesmo ano, junto ao Planejamento Estratégico e em parceria com a Assessoria de 

Comunicação Social (AsCom), a equipe desenvolveu um projeto para implantação de um 

Núcleo de Produção Audiovisual para o IFRJ, atividade atualmente em andamento e 

previsto como meta institucional, que oferecerá recursos de hardware, software e pessoal 

capacitado. 

Entre janeiro e setembro de 2017, a DEaD produziu e encaminhou para as câmaras 

institucionais competentes as resoluções e normativas para a implementação do 

percentual da carga horária a distância nos cursos de ensino médio-técnico e graduação. O 
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setor colaborou, ainda, com as revisões dos regulamentos para oferta de cursos de ensino 

médio-técnico, graduação, pós-graduação e formação inicial e continuada na modalidade 

a distância. 

Em 2018, em reestruturação da Reitoria do IFRJ, a DEaD foi incorporada à Pró-Reitoria de 

Ensino (PROEN) com a denominação Diretoria Adjunta de Tecnologia e Inovação em 

Educação Profissional e Tecnológica (DTEIN), sendo responsável pela gestão da modalidade 

de ensino-aprendizagem mediada por tecnologias. 

3.2 Histórico da Educação a Distância no Campus 

O campus São João de Meriti iniciou atividades a distância no início de 2017 com o curso 

técnico de Secretaria Escolar, coordenado pela professora Loise Medeiros e gerenciado 

pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD) do campus Pinheiral. Naquele momento, o 

campus atuou como base para atividades presenciais e suporte aos discentes durante a 

semana. 

No final do mesmo ano, o colegiado do eixo de Informação e Comunicação decidiu 

reformular o curso técnico de Informática para Internet e trabalhar com duas estratégias 

de caráter inovador. Uma delas é o uso de Aprendizagem Baseada em Projetos, proposta 

pelo professor Luiz Alberto Chaves, e a outra seria uma estratégia de Ensino Sob Medida 

(Just-in-time Teaching), proposta pelo professor Roni Ferreira. Nas duas estratégias, 

combinou-se de utilizar uma plataforma digital para flexibilizar os estudos dos discentes, 

fortalecer interações extraclasse entre os estudantes e repensar a própria prática docente 

no curso. 

Assim, em 2018 o curso técnico de Informática para Internet, de modo pioneiro, passou a 

utilizar uma plataforma de e-learning para apoio ao ensino presencial, fazendo uso de um 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA), disponibilizado pelo IFRJ. A 

coordenação e os professores do colegiado de Informática organizaram o planejamento da 

oferta de todas as suas disciplinas em salas virtuais. Os discentes do curso técnico, ao 

iniciarem seus estudos em cada período letivo, recebem acesso ao AVEA para usufruir dos 

recursos das salas virtuais e trabalhar com atividades complementares às aulas. Desta 

forma, há uma interação extraclasse entre educandos e professores e a possibilidade de 

trabalho com materiais didáticos digitais, além dos que já são utilizados em sala de aula 
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presencial; posteriormente, a pós-graduação em Práticas de Letramento, no mesmo 

campus, também passou a usar o AVEA como apoio às disciplinas. 

A experiência deste processo de mudança foi divulgada por docentes do campus em artigo 

(COSTA et al., 2019), publicado nos anais dos Workshops do 8º Congresso Brasileiro de 

Informática da Educação (CBIE), um evento anual da Sociedade Brasileira de Computação, 

de caráter internacional, que tem como objetivo geral promover um fórum para reunir a 

comunidade da área de Informática na Educação. 

Com o início da regulamentação da EaD a nível institucional, o campus São João de Meriti 

começou a se empenhar em ações para consolidar a educação a distância com oferta 

própria. O ano de 2018 foi marcante para o campus pelo conjunto de eventos realizados. 

Os professores Marcel Amorim, Patrícia Grasel e Caio Lamas realizaram uma reunião com 

a então equipe da DEaD, professores Aline Amorim e Rafael Baptista, momento em que 

foram até as instalações do setor para conhecer os espaços e sua estrutura, bem como 

compreender os regulamentos e fluxos de solicitações. 

Por meio do edital PROEN nº 05/2018, o campus manifestou interesse em ser um polo de 

apoio presencial para cursos e programas de educação a distância. Após as visitas in loco e 

conforme Instrução Normativa nº 01/2018/DIEx, a comissão de avaliação concluiu em 

relatório que o campus atende adequadamente aos requisitos preconizados neste 

processo avaliativo podendo, enquanto polo de apoio presencial, receber turmas de 

educação a distância. Desde então o campus São João de Meriti já consta como polo no PDI 

do IFRJ. 

Também em 2018, durante a I Jornada de Formação em EaD do IFRJ, organizada pela DTEIN, 

um grupo de professores ministrou, a convite, um relato de experiência sobre as ações de 

uso da plataforma de e-learning Moodle como apoio ao ensino presencial. Este evento 

proporcionou tanto a prática quanto o diálogo sobre as possibilidades da modalidade EAD 

em nível institucional. 

Também foi criado e aprovado institucionalmente o grupo de pesquisa Tecnologias 

Educacionais e Educação a Distância (TEEaD), sob a coordenação da professora Patrícia 

Grasel, com seis professores do campus São João de Meriti e três parcerias com programas 

de pós-graduação: Programa de Pós-graduação em Informática na Educação – PGIE-UFRGS, 
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na linha de pesquisa Ambientes Informatizados e Ensino a Distância; Programa de Pós-

Graduação em Educação – PPGEDU-UPF, na linha de pesquisa Cultura Digital na Educação; 

e Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDU-UFMT, na linha Teoria e Prática do 

Ensino e Aprendizagem – através de quatro professores com vínculo externo. Com pouco 

mais de um ano de criação, o TEEaD já teve diversas produções acadêmicas, como artigos 

aceitos em seminários e congressos, capítulos de livros e aprovação de projeto ProInova 

no IFRJ. 

4 OBJETIVOS DO CURSO 

4.1 Objetivo Geral 

O objetivo do curso de pós-graduação em Informática Aplicada à Educação é contribuir com 

a formação continuada de profissionais da área de educação, para desenvolver crítica e 

criativamente o pensamento computacional no estudo, planejamento, assessoria e 

execução de projetos e metodologias nos processos pedagógicos, em um mundo cada vez 

mais digital. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Especializar, por meio de formação continuada, recursos humanos para atuação na 

Educação Básica, no que tange o conhecimento e desenvolvimento das tecnologias 

educacionais digitais, atendendo à demanda apresentada no município de São João de 

Meriti e região de entorno – como primeiro grupo-alvo – e demais profissionais em 

outras regiões; 

 Promover a produção de conhecimento teórico-metodológico aprofundado em uma 

perspectiva inter/transdisciplinar;  

 Contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica 

brasileira a partir de uma perspectiva que valorize e explore a cultura digital já inserida 

na sociedade atual; 

 Estabelecer interação constante entre a reflexão teórica apresentada e a prática 

docente em diferentes contextos de ensino;  
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 Propiciar aos educandos o contato com pesquisas recentes na área de Educação, de 

forma geral, e de estudos da Informática Aplicada à Educação, em particular; 

 Familiarizar os educandos com os princípios e a prática da pesquisa, levando-os a 

desenvolver investigações acadêmicas aplicadas de qualidade e socialmente 

engajadas; 

 Promover espaços de formação continuada em Informática Aplicada à Educação para 

o profissional da educação. 

5 INFORMAÇÕES DO CURSO 

As disciplinas do curso de Informática Aplicada à Educação são ministradas ao longo de dois 

semestres, garantindo o cumprimento dos créditos necessários. O Trabalho de Conclusão 

de Curso deve ser elaborado no terceiro semestre, sem créditos. No primeiro semestre, o 

educando deverá cursar seis disciplinas obrigatórias, perfazendo um subtotal de 12 

créditos. No segundo semestre, o educando deverá cursar outras seis disciplinas 

obrigatórias, perfazendo um subtotal de 12 créditos, o que totaliza 24 créditos para o curso. 

O curso será ofertado por meio de Ambiente Virtual de Ensino e de Aprendizagem (AVEA). 

O AVEA consiste em um sistema informatizado, com ferramentas digitais disponíveis aos 

participantes em processos colaborativos, proporcionando a organização de conteúdos, 

acompanhamento de atividades, suporte on-line aos usuários e comunicação entre eles. O 

IFRJ utiliza como ferramenta de AVEA o sistema Moodle (https://moodle.ifrj.edu.br/). 

O AVEA permite mediação do processo ensino-aprendizagem e promove interação de 

forma eletrônica. É um meio digital de comunicação bidirecional que possibilita a interação 

entre professor e educando pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos 

e pelo apoio de uma estrutura que propicia a aprendizagem independente e flexível. 

Ambientes desse tipo permitem, para cada disciplina, a criação de uma sala de aula virtual 

que servirá como base para interação entre educandos e professores. Para o 

desenvolvimento das atividades, cada professor poderá trabalhar com uma diversidade de 

recursos digitais, tais como:  
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 organização da disciplina em tópicos, com opção de controle do que será apresentado 

gradativamente ao longo do período letivo; 

 links em hipertexto para documentos e páginas Web, que por sua vez podem apontar 

para textos, arquivos, vídeos, videoaulas, podcasts, sites etc; 

 avaliações e tarefas eletrônicas programadas pelo professor; 

 bate-papo (chat) entre educandos e professor; 

 fórum eletrônico de discussões, com cadastro de temas e postagens para tirar dúvidas 

e criar debates; 

 questionários eletrônicos, com geração de respostas e correções on-line; 

 wiki para produção colaborativa de conteúdos; 

 recebimento eletrônico de trabalhos, dentre outros recursos. 

Cada disciplina do curso contemplará material didático a ser acessado pelo AVEA, incluindo 

sua sistemática de avaliação, segundo os critérios definidos no Regulamento Geral dos 

Cursos de Pós-graduação lato sensu do IFRJ. 

Será ofertado, no início do curso, um encontro presencial para ambientação e suporte ao 

AVEA. O encontro não constitui componente curricular, mas sim uma etapa preparatória 

para o uso do ambiente virtual, com carga horária total de 20 horas, distribuídas em uma 

etapa de treinamento presencial com carga horária de duas horas desenvolvido em grupos 

de até 25 educandos, complementada por conteúdo digital acessível no AVEA. Um 

encontro presencial ocorrerá ao término do curso, para apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso a uma banca de avaliadores. 

Levando-se em conta que a educação é um processo de socialização, o curso poderá 

aproveitar os encontros presenciais para promoção de atividades artístico-culturais de 

interação social entre os educandos, docentes e demais profissionais envolvidos. 

5.1 Concepção Pedagógica e Regulamentação do Curso 

O curso de especialização em Informática Aplicada à Educação segue os critérios do: i) 

Parecer CNE/CES nº 142/2001 e Resolução nº 1, de 03/04/2001, que estabelecem normas 

de funcionamento para cursos de pós-graduação (MEC, 2001); ii) Resolução CNE/CES nº 1, 
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de 06/04/2018, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação 

lato sensu, em nível de especialização (MEC, 2018a); iii) Regulamento Geral dos Cursos de 

Pós-graduação Lato Sensu (IFRJ, 2019); e iv) instrução normativa que regulamenta os 

procedimentos e requisitos para a criação e implantação de cursos na modalidade a 

distância (IFRJ, 2018a).  

A concepção do curso baseia-se nas diferentes dimensões da atuação de profissionais 

ligados à educação em espaços formais e não formais, considerando o trabalho como 

princípio educativo e como práxis dessa formação continuada. O curso de pós-graduação 

lato sensu se configura como uma proposta de formação dialética interacionista, que 

possibilita diversas relações entre teoria e prática durante todo seu percurso formativo. 

Nos últimos anos, a Sociedade Brasileira de Computação tem sido, para a área de 

computação e informática no Brasil, uma das maiores fomentadoras e apoiadoras da 

inserção da Computação na Educação Básica. Diferente da estrutura de conselhos federais 

e estaduais existente em outras áreas, a SBC é uma entidade civil formada por cientistas, 

professores, estudantes, profissionais e outros entusiastas, em atividade há mais de 40 

anos; o campus São João de Meriti possui docentes que já participaram de diversos eventos 

da SBC, sendo vários na qualidade de sócios desta entidade. 

Nos últimos anos, a SBC tornou-se apoiadora e sensível às discussões relacionadas ao uso 

do chamado Pensamento Computacional na educação. São discussões iniciadas em textos 

seminais como o de Wing (2006), que observa como o pensamento computacional envolve 

a resolução de problemas, o projeto de sistemas e a compreensão do comportamento 

humano por meio de conceitos já praticados no âmbito da ciência da computação. Para 

além da formação técnica, trabalhar com pensamento computacional na educação envolve 

apresentar e praticar conceitos da computação no desenvolvimento do raciocínio para 

resolver problemas da vida. 

Esta visão é um resgate de um momento inicial da chegada dos primeiros computadores 

pessoais nas escolas, nos anos 1980, a um preço mais acessível. Naquela época, as teorias 

de Seymour Papert, conhecidas como construcionismo, indicavam que o estudante deveria 

aprender a programar as máquinas, mais do que apenas usar as máquinas. Contudo, nos 

anos 1990, em vertente diferente, muitas escolas adotaram um modelo utilitarista, onde 
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passou a ser mais importante saber usar os softwares aplicativos (processador de textos, 

planilhas eletrônicas, apresentações eletrônicas etc) e as interfaces gráficas. A chegada da 

Internet, no seu início, também ainda envolvia um saber utilitário (como navegar na Web 

ou saber pesquisar informações). 

Já nos tempos atuais, percebe-se agora que a simples implantação de tecnologias na 

educação e o uso dos computadores não são garantia de sucesso no desempenho dos 

estudantes se eles forem considerados apenas usuários-reprodutores (LOPES; OLIVEIRA, 

2019). É daí que emerge a necessidade de preparação para um mundo cada vez mais digital, 

onde é preciso romper as “caixas-pretas” do conhecimento embutido nas tecnologias 

digitais e adquirir competências, habilidades e atitudes para compreender e até mesmo 

criar soluções tecnológicas e conteúdos digitais. É a diferença entre ser mero 

usuário/consumidor e ser produtor de conteúdos (FONSECA, 2016). 

Com fins didáticos, uma representação proposta pela SBC coloca a Computação no mundo 

atual disposta em três eixos (Figura 4): 

 Pensamento Computacional: o processo de resolução de problemas do mundo sob 

um viés algorítmico. Envolve Abstração (construir soluções algorítmicas), Automação 

(mecanizar soluções e passar o trabalho para máquinas) e Análise (avaliar a adequação 

de uma solução); 

 Cultura Digital: a fluência no uso e produção do conhecimento computacional no 

mundo digital. Envolve Tecnologia e Sociedade (compreensão do impacto e 

consequências da revolução digital), Letramento Digital (uso eficiente e crítico das 

tecnologias digitais) e Cidadania Digital (questões éticas e morais no mundo digital); 

 Mundo Digital: um grande sistema (ou, no jargão mais recente, um ecossistema) que 

envolve as máquinas computacionais e os diversos componentes virtuais. Envolve 

Codificação (representações da informação), Processamento (como a informação é 

manipulada pelos computadores) e Distribuição (a comunicação entre os dispositivos). 
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Figura 4 – Eixos da Computação na Educação (SBC, 2019). 

 

 

Em sua concepção, portanto, o curso de Informática Aplicada à Educação já nasce imbuído 

das discussões mais recentes, a nível nacional e mundial, sobre os diversos 

relacionamentos possíveis entre a área de Informática e a de Educação. É a partir destes 

relacionamentos que se propôs um conjunto de disciplinas capazes de se articularem nos 

três eixos apresentados, desdobrando cada uma delas em discussões extremamente 

atuais, dentre elas: 

 a chamada “educação hacker”, onde hacker é o termo usado no sentido daquele 

indivíduo que descobre soluções criativas para resolução de problemas, não apenas 

computacionais; 

 a cultura maker, uma corrente de estudos mais recentes que propõe a cultura do faça-

você-mesmo (DIY - do it yourself), tanto para objetos concretos de hardware 

(aparelhos, móveis, ferramentas, robôs) como abstratos (softwares, técnicas, 

processos etc); 

 as possibilidades das tecnologias imersivas, que subvertem conceitos de mundo real e 

mundo virtual, e os seus vários recursos midiáticos disponíveis; 
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 as possibilidades da própria educação a distância e os novos conteúdos digitais trazidos 

por essa modalidade educacional; 

 a garantia de acesso e participação de todos no mundo digital, por meio da inclusão e 

da acessibilidade digital; 

 a visão e o pensamento crítico sobre as implicações das tecnologias digitais na 

educação, englobando questões de natureza social, jurídica e ética. 

Por último, cabe observar o contexto de crescimento da área de informática no campus 

São João de Meriti. Desde a sua criação, a equipe de docentes já ofertou cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC), participou em disciplinas relacionadas à informática 

em outros cursos do campus, manteve o curso técnico em Informática para Internet e 

desenvolveu projetos. O conjunto destas ações indica que há um bom espaço de práticas 

para pesquisas em conjunto com os próprios educandos do campus, ou seja, nada impede 

que o curso de pós-graduação também atue com o curso técnico em espaços de pesquisa 

(em disciplinas avulsas, em projetos de extensão, pesquisa ou inovação). 

5.2 Coordenação do Curso 

Coordenação: Prof. Gilvan de Oliveira Vilarim, D.Sc. 

Vice-coordenação: Profª. Patricia Grasel da Silva, D.Sc. 

5.3 Local do Curso 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI  

Endereço: R. Vala da Divisa - Coelho da Rocha, São João de Meriti - RJ, 25550-110 

6JC4+X5 Coelho da Rocha, São João de Meriti - RJ 

Telefone: (21) 3293-6077 – E-mail: de.csjm@ifrj.edu.br 

5.4 Carga-horária 

A carga horária total do curso é de 360 horas, compreendendo três períodos: o 1º com 180 

horas, o 2º com 180 horas, e o 3º dedicado ao Trabalho de Conclusão de Curso (disciplina 

TCC I) sem cômputo de horas. O educando terá 18 meses para concluir seu curso, incluindo 
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a apresentação do seu TCC para uma banca examinadora. Em caso de excepcional 

prorrogação de prazo, o educando deverá seguir os procedimentos regulares do IFRJ, com 

matrícula na disciplina TCC II. 

As aulas serão ministradas através do AVEA, na modalidade a distância, com encontros 

presenciais pontuais mencionados anteriormente. Além do ambiente virtual, o educando 

poderá ter contato com o campus para estudo, esclarecimento de dúvidas e apoio técnico-

pedagógico, conforme agendamento com professor/tutor. 

5.5 Público-alvo 

O curso é destinado a profissionais portadores de diploma de curso de graduação 

(bacharelado, licenciatura ou superior de tecnologia), sendo professores, técnicos 

administrativos ou profissionais interessados em computação e suas aplicações na 

educação. Profissionais que desejem empreender na área de tecnologias educacionais, seja 

na implantação, atualização ou criação e inovação de software ou hardware, também 

fazem parte do público-alvo. 

5.6 Processo Seletivo e Periodicidade 

O curso possui ingresso anual, com abertura de até 50 vagas, e o processo de admissão ao 

curso de pós-graduação lato sensu é definido de acordo com os trâmites e procedimentos 

utilizados pelo IFRJ. 

5.7 Condições de Matrícula 

A secretaria acadêmica é o órgão responsável pelos procedimentos de matrícula, de 

inscrição e de trancamento de disciplina dos cursos de pós-graduação lato sensu. A 

secretaria acadêmica do campus efetuará a inscrição nas disciplinas dos estudantes de 

acordo com o calendário acadêmico vigente. 

5.8 Sistema de Avaliação e Certificação 

A avaliação dos estudantes é realizada como parte integrante do processo educativo. Ela 

acontecerá ao longo de todo o curso de modo a permitir reflexão-ação-reflexão da 

aprendizagem e a apropriação do conhecimento, resgatando suas dimensões diagnóstica, 

formativa, processual e somativa. 
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Na educação a distância, o modelo de avaliação do estudante deve considerar seu ritmo e 

estilo de aprendizagem, de forma a ajudá-lo a desenvolver desempenhos ascendentes de 

competências, descritas por conhecimentos, habilidades e atitudes observáveis no 

contexto da Informática aplicada à Educação, possibilitando-lhe alcançar os objetivos 

propostos no curso. 

O sistema de avaliação adotado no curso será composto por avaliações e atividades 

desenvolvidas na plataforma em cada disciplina. Elas serão definidas no início pelo 

professor responsável e disponibilizadas no AVEA no decorrer da disciplina, podendo 

englobar atividades e avaliações síncronas e/ou assíncronas. 

O aproveitamento do educando em cada disciplina será expresso por notas de 0,0 (zero) a 

10,0 (dez), estando aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis). Só 

será permitida uma reprovação por disciplina durante o curso. O educando que tiver duas 

reprovações em uma mesma disciplina ou mais de três reprovações em disciplinas 

distintas, de acordo com o regulamento geral dos cursos de pós-graduação lato sensu do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, será 

automaticamente desligado do curso. 

Após a defesa do TCC e aprovação do trabalho final, o estudante deverá entregá-lo na 

secretaria de pós-graduação, onde será informado acerca dos procedimentos e 

documentos necessários para a expedição do seu certificado do curso de pós-graduação 

lato sensu. 

Será considerado especialista o educando que cumprir todos os créditos do curso, sendo 

aprovado em todas as disciplinas com nota igual ou superior a 6,0 (seis), além de obter 

aprovação na defesa de seu Trabalho de Conclusão de Curso e entrega da versão final. 

O IFRJ já oferece um sistema de gestão de atividades acadêmicas informatizado, que será 

usado para lançamento de notas e outros registros por parte dos docentes. Este sistema, 

de forma integrada, também permite acesso pela secretaria acadêmica, coordenação de 

curso e discentes, em seus diferentes papéis de uso. Desta forma, o sistema acadêmico 

atua como um produto capaz de oferecer operações rotineiras como: registro de 

estudantes e matrículas, cadastro de curso e disciplinas, movimentações de estudantes, 

lançamento/divulgação de notas etc. 
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Os sistemas encontram-se disponíveis para acesso on-line, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. Usuários cadastrados possuem acesso de qualquer lugar por meio de links já 

divulgados pelo IFRJ. O setor de infraestrutura de Tecnologia da Informação do IFRJ já 

realiza procedimentos internos de armazenamento e gerenciamento dos dados 

disponibilizados nos sistemas, para todo o instituto. 

5.9 Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em um estudo prático, teórico, empírico 

ou metodológico, pertinente à área de conhecimento do curso, cujo resultado deverá ser 

apresentado e defendido conforme padronizações contidas na edição mais recente do 

Manual de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do IFRJ (IFRJ, 2018b; IFRJ, 2011). 

5.10 Tipo de TCC, Banca Examinadora e Requisitos para Certificação 

O TCC tem como objetivo oportunizar aos educandos reflexões relacionadas às linhas de 

pesquisa do programa. Deverá ser conduzido com o acompanhamento de um orientador, 

sendo apresentado em forma de monografia, artigo ou produto com memorial descritivo 

(IFRJ, 2014). O TCC poderá culminar em um registro escrito da pesquisa realizada em seus 

diferentes tipos de produto, tais como artefato tecnológico de software, metodologia ou 

processo, material didático, dentre outras possibilidades acordadas em escopo de 

requisitos com o orientador. 

Há possibilidade de coorientação por pesquisador interno ou externo à instituição, desde 

que em acordo regido pelo Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu do 

instituto (IFRJ, 2019) e aprovado pelo colegiado do curso. O TCC poderá ser elaborado em 

duplas de orientandos, com concordância do orientador. 

Ainda conforme o mesmo Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu do 

IFRJ, a defesa poderá ocorrer por meio de webconferência ou outras tecnologias síncronas 

de transmissão de vídeo, seguindo as normas institucionais. 

Na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I, o educando receberá a instrumentalização 

para a construção do TCC, identificando marcos e cronograma de atividades durante o 

semestre em conjunto com um orientador, finalizando com uma defesa pública. Em caso 
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de prorrogação, o aluno deverá seguir os procedimentos contidos no Regulamento Geral 

dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do IFRJ. 

O TCC será avaliado por uma banca examinadora composta no mínimo por três membros, 

sendo pelo menos um interno e um externo ao curso, cuja avaliação será expressa por meio 

dos conceitos já definidos institucionalmente no Regulamento Geral dos Cursos de Pós-

Graduação lato sensu do IFRJ. 

5.11 Indicadores para Avaliação Global do Curso 

Os educandos serão estimulados a participar e avaliar institucionalmente a qualidade do 

curso nos seus diversos aspectos: objetivos do curso e da proposta pedagógica, organização 

didática, funcionalidade da plataforma, estrutura física e ainda a equipe de 

acompanhamento, como coordenadores e professores responsáveis. Será utilizado um 

instrumento de avaliação periódica construído pela coordenação de curso e professores 

responsáveis com vistas a analisar os resultados alcançados a partir dos aspectos acima 

mencionados. 

De todo modo, a interação entre a equipe de docentes, coordenação de curso e demais 

profissionais também será regular e estimulada, promovendo sinergia social e rapidez na 

solução de questões. A coordenação de curso fará acompanhamento das atividades 

realizadas, podendo atuar de forma presencial ou por meio de recursos digitais, como o 

próprio AVEA e o e-mail institucional. 

Dado que o IFRJ possui uma Comissão de Avaliação Institucional (CPA), que orienta e 

conduz o processo de avaliação institucional, a avaliação do curso poderá ser realizada com 

alinhamento às atividades já existentes no IFRJ, tanto ao nível do campus São João de Meriti 

como ao nível institucional. 

6 INFRAESTRUTURA DO CAMPUS 

O campus São João de Meriti apresenta a seguinte infraestrutura: 

 Biblioteca: sala climatizada com mesas de estudo, computadores com acesso à 

Internet para pesquisas e acervo de livros específico. 
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 Secretaria acadêmica: setor disponível para atendimento aos cursos de pós-graduação 

já existentes. 

 Auditório: sala climatizada, com projetor multimídia e capacidade para 80 pessoas. 

 Laboratórios de informática: 4 laboratórios, equipados com 16 máquinas e 1 projetor 

multimídia em cada um. 

 Internet: acesso à Internet em setores do campus. 

 Equipe multidisciplinar: docentes, técnico em assuntos educacionais e suporte de 

Tecnologia da Informação. 

 Tutoria: atividades realizadas pelos docentes responsáveis pelas disciplinas 

ministradas. 

7 LINHAS DE PESQUISA DO CURSO 

O curso tem foco em áreas capazes de articular estudos e conhecimentos da Informática e 

da Educação em um contexto interdisciplinar, abrangendo pesquisas teórico-práticas. As 

linhas de pesquisa e seus projetos estão descritos a seguir. 

7.1 Linha 1: EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

Engloba estudos teóricos e práticos sobre as múltiplas relações entre educação, tecnologia 

e sociedade no mundo contemporâneo, buscando compreender e mapear processos 

educacionais perpassados por tecnologias digitais. Busca também analisar e problematizar, 

de forma crítica, as diversas estratégias e implicações das tecnologias em uso no contexto 

educacional e da cibercultura. 

Projetos de pesquisa associados: 

Projeto 1: POSSIBILIDADES E PRÁTICAS DE PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

Investiga o desenvolvimento de competências e habilidades na educação por meio da 

computação, como foco no uso do pensamento computacional para a resolução de 

problemas. Busca identificar possibilidades e propor práticas educacionais de uso do 

pensamento educacional, em especial na educação básica. 
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Docentes envolvidos: Bruno Carlos da Cunha Costa; Gilvan de Oliveira Vilarim; Leonardo 

Luís da Silva Nardi; Loise Tarouquela Medeiros; Paulo Emílio Paes Rodrigues; Roni Costa 

Ferreira. 

Projeto 2: POSSIBILIDADES E IMPLICAÇÕES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Investiga criticamente o uso das diversas tecnologias digitais na educação sob o viés 

pedagógico, ético, social e tecnopolítico. Busca problematizar questões e propor soluções 

para o uso das tecnologias nos espaços educacionais presenciais, híbridos ou a distância. 

Docentes envolvidos: Edival Ponciano de Carvalho Filho; Gilvan de Oliveira Vilarim; João 

Emilio de Assis Reis; Leonardo Luís da Silva Nardi; Marcel Alvaro de Amorim; Patrícia Grasel 

da Silva; Paulo Emílio Paes Rodrigues; Rodney Cezar de Albuquerque; Werusca Marques 

Virote de Sousa Pinto. 

7.2 Linha 2: INTERFACES, AMBIENTES E RECURSOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

Engloba estudos teóricos e práticos sobre as diversas interfaces entre pessoas e artefatos 

tecnológicos, os ambientes virtuais de produção de conhecimento e os recursos digitais 

utilizados na educação, buscando compreender suas potencialidades e limites de 

utilização. Busca também estudos e propostas de soluções sociotecnológicas que 

contribuam de forma inovadora para os processos educacionais. 

Projetos de pesquisa associados: 

Projeto 3: AMBIENTES VIRTUAIS E INTERFACES DIGITAIS 

Investiga e explora as diversas interfaces de interação possíveis entre sujeito e objeto no 

âmbito educacional, perpassadas pela ótica da inclusão no mundo digital. Busca também 

estudar e propor soluções de software/hardware inovadoras que ofereçam interfaces 

passíveis de uso em ambientes educacionais presenciais, híbridos ou a distância. 

Docentes envolvidos: Caio Henriques Sica Lamas; Edival Ponciano de Carvalho Filho; 

Leonardo Luís da Silva Nardi; Patrícia Grasel da Silva; Roni Costa Ferreira. 

Projeto 4: ABORDAGENS E TENDÊNCIAS INOVADORAS DA COMPUTAÇÃO 

Investiga as novas tendências e a diversificação dos recursos digitais em uso na educação, 

como plataformas digitais, gamificação, robótica, Internet das Coisas, movimento maker, 
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interfaces imersivas, dentre outros. Busca acompanhar tais tendências e propor soluções 

próprias capazes de contribuir positivamente nos processos educacionais. 

Docentes envolvidos: Bruno Carlos da Cunha Costa; Caio Henriques Sica Lamas; Edival 

Ponciano de Carvalho Filho; Fabiano Martins Carvalho dos Santos; Gilvan de Oliveira 

Vilarim; Leonardo Luís da Silva Nardi; Paulo Emílio Paes Rodrigues; Rodney Cezar de 

Albuquerque; Roni Costa Ferreira. 

8 CORPO DOCENTE 

A tabela a seguir apresenta um resumo das informações sobre o corpo docente. 

Quadro 2 – Informações sobre o corpo docente. 

NOME FORMAÇÃO CPF RG SIAPE 

Bruno Carlos da Cunha Costa Doutorado 120.116.977-19 21028371-9 2316406 

Caio Henriques Sica Lamas Mestrado 122.891.897-07 2310228 1869969 

Edival Ponciano de Carvalho Filho Doutorado 992.876.687-87 09099772-7 2014732 

Fabiano Martins Carvalho dos Santos  Mestrado 051.849.317-24 10686711-2 2300733 

Gilvan de Oliveira Vilarim Doutorado 027.414.397-61 080777204 2775118 

João Emilio de Assis Reis Doutorado 040.711.446-70 11201525 2417995 

Leonardo Luís da Silva Nardi Mestrado 076.865.997-36 11619994 2325975 

Loise Tarouquela Medeiros Mestrado 083.048.857-00 116432733 2316455 

Marcel Alvaro de Amorim Doutorado 099.133.637-21 132330143 2317707 

Patrícia Grasel da Silva Doutorado 806.731.390-34 7076494934 3028495 

Paulo Emílio Paes Rodrigues Doutorado 054.279.237-05 06721782-8 3077525 

Rodney Cezar de Albuquerque Doutorado 036.487.507-04 10070333-9 1555982 

Roni Costa Ferreira Mestrado 033.114.557-03 10596305-2 2995516 

Werusca Marques Virote de Sousa Pinto Doutorado 029.031.386-48 1100221751 2326265 

 

8.1 Currículo Resumido dos Docentes 

Bruno Carlos da Cunha Costa: desenvolvedor Full Stack, professor e pesquisador. Mestre (2014) e 
Doutor (2018) em Informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Possui 
experiência na área de Ciência da Computação, trabalhando principalmente nos seguintes temas: 
Software Engineering, Software Architecture, Internet of Things, Data Analytics e Computer Science 
Education. Participou de projetos de Pesquisa & Desenvolvimento atuando como arquiteto e 
desenvolvedor em diversos cenários, tais como: Computação em Nuvem, Internet das Coisas (IoT), 
Big Data e Óleo & Gás. No ensino, desde 2005, tem lecionado nos diversos níveis, desde o médio 
técnico ao superior e pós-graduação. Atualmente, é Professor do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). É 
membro da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e integra os grupos de pesquisa "Tecnologias 
Educacionais e Educação a Distância (TEEaD)" e "Ciência Aberta e Acesso Aberto à Informação 
Científica". 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8162384236816488> 

http://lattes.cnpq.br/8162384236816488
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Caio Henriques Sica Lamas: Possui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela 
Universidade Estácio de Sá (2015), especialização em Engenharia de Software com Métodos Ágeis 
pelo Instituto Newton Paiva (2016), especialização em Docência para a Educação Profissional e 
Tecnológica pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (2020) e mestrado em Design pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (2020). Atualmente é doutorando em Design pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (2021-2024) e professor do EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em 
Jogos Digitais, atuando principalmente nos seguintes temas: design e tecnologia, realidade virtual, 
algoritmo, lógica de programação e moodle. 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5631575856505560> 

Edival Ponciano de Carvalho Filho: é Professor Federal concursado 40hs DE do Instituto Federal do 
Rio de Janeiro desde 2013, Doutor em engenharia de sistemas na UFRJ/COPPE na área de banco de 
dados. Mestre em engenharia de produção pela UFF na área de gestão, finanças e estratégia, possui 
MBA em gestão de negócios em TI pela FGV/RJ e também é Bacharel em informática pela UFRJ. 
Trabalhou como consultor em diversas empresas como: SEFAZ/RJ 5 anos; IBM 9 anos; EDS 5 anos; 
Fundação Petrobrás 2 anos e Tecnosoft 3 anos. Trabalhou dois anos como professor do curso de 
graduação de sistemas de informação da UNIPLI e também dois anos como professor no IBPI. 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8477798813075486> 

Fabiano Martins Carvalho dos Santos: Professor no Instituto Federal do Rio de Janeiro e Mestre 
em Desenvolvimento Local na Unisuam. Possui graduação em Sistema de Informação pelo Centro 
Universitário da Cidade (2004). Tem experiência em Gestão da Inovação e na área de Ciência da 
Computação, com ênfase em Engenharia de Software e Gestão de Projetos. 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9258016419334030> 

Gilvan de Oliveira Vilarim: Bacharel em Informática pela UERJ; mestre em Engenharia de Sistemas 
e Computação pela UFRJ, na linha Informática e Sociedade; doutor em Serviço Social pela UFRJ, na 
linha Processos de Trabalho; e especialista lato sensu em Docência para a Educação Profissional e 
Tecnológica pelo IFRJ. É professor na área de Computação do IFRJ, no campus São João de Meriti. 
Tem atuado no ensino técnico de informática e licenciatura em computação. Foi docente no Colégio 
Pedro II, UNIFESO, Faculdade Santa Doroteia, UNESA e Trend Tecnologia Educacional; também foi 
auditor de sistemas na Arthur Andersen, consultor em informática na Knack Projetos & Consultoria 
e programador na Companhia Vale do Rio Doce. Tem experiência na área de Ciência da 
Computação, com ênfase em: Educação e Computação, Economia do Conhecimento e Inovação, 
Tecnologia e Sociedade, Programação de Computadores e Linguagens de Programação. Suas áreas 
de interesse são: novas tecnologias e trabalho; educação e computação; inovação tecnológica e 
social; formação docente; economia do conhecimento e programação de computadores. É autor 
dos livros 'Algoritmos: programação para iniciantes' (Ciência Moderna, 3. ed., 2017); 'Programação 
orientada a objetos: um curso básico' (LT, 2015); 'Inovação e recursos humanos na informática' 
(Clube de Autores, 2015); 'Trabalho e software no capitalismo cognitivo' (Clube de Autores, 2015); 
e 'LibreLogo: manual de apoio' (Clube de Autores, 2016) 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3537226826949396> 

João Emilio de Assis Reis: Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2015) (linha de pesquisa: Efetividade de Direitos de Terceira Dimensão e tutela da coletividade, 
dos povos e da humanidade), e Mestre em Direito pelo Centro Universitário Fluminense (2006), 
(área de concentração: Relações Privadas e Constituição). Especialista em Direito Público pelo 

http://lattes.cnpq.br/5631575856505560
http://lattes.cnpq.br/8477798813075486
http://lattes.cnpq.br/9258016419334030
http://lattes.cnpq.br/3537226826949396
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Centro Universitário Newton Paiva (2004) , em Direito Processual pela Universidade do Sul de Santa 
Catarina (2009) e graduado em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce (2002). Atua no 
magistério desde 2004, tendo experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Urbanístico, 
Direito Ambiental e Direito Privado. Líder do Grupo de Pesquisas NUPRESE - Núcleo de Pesquisas 
em Responsabilidade Social e Empresa, certificado no CNPq pelo IFRJ. Desenvolveu e desenvolve 
pesquisas em torno dos eixos temáticos Empresa e Sustentabilidade, Direitos Sociais e Direitos 
Difusos e Coletivos. Advogado regularmente inscrito nos quadros da Seção de Minas Gerais da 
Ordem dos Advogados do Brasil desde 2003. É professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) nas áreas de 
Introdução ao Estudo do Direito, Direito Empresarial e Direito do Trabalho. Atualmente faz pós-
doutorado junto ao Programa de altos estudios de post-doctorado en Derecho da Universidad de 
Salamanca, na Espanha. 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2740090342093926> 

Leonardo Luís da Silva Nardi: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro. Leciona em disciplinas do curso técnico em Informática no campus São 
João de Meriti e nos cursos de Licenciatura em Matemática e técnico em Informática (modalidade 
PROEJA: educação de jovens e adultos) no campus Nilópolis. Possui Mestrado em Ciência da 
Computação pela Universidade Federal Fluminense, área de concentração: computação visual 
(2019), Graduação em Informática e Tecnologia da Informação pela UERJ - Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (2011) e Licenciatura em Matemática pela FAEL - Faculdade Educacional da Lapa 
(2019). Atuou como Mediador à Distância do Curso Tecnologia em Sistemas de Computação (UFF) 
do Consórcio CEDERJ, disciplina: Banco de Dados. Mediador Presencial do Curso Tecnologia em 
Sistemas de Computação (UFF) do Consórcio CEDERJ, disciplinas: Estrutura de Dados, Fundamentos 
de Programação, Organização de Computadores e Programação de Interfaces Gráficas. Atuou 
profissionalmente como desenvolvedor Web e desenvolvedor Java na Secretaria de Estado de 
Fazenda do Estado do RJ de 2008 a 2014. Possui experiência profissional no desenvolvimento de 
sites e sistemas JAVA para web, padrões web e acessibilidade, gestão de bancos de dados 
relacionais (SQL Server, SGBD Oracle, PL/SQL [Oracle], PostgreSQL e MySQL), modelagem de 
sistemas (com diagramas de classe e caso de uso), e nas tecnologias Weblogic, Jboss e 
desenvolvimento de relatórios com o Crystal Reports e JASPER Reports. Atuou também como tutor 
presencial do consórcio CEDERJ no curso de Tecnologia em Sistemas de Computação (UFF) no 
período de 2012 a 2016, no campus São Gonçalo-RJ, responsável pelas disciplinas: Construção de 
páginas Web, Organização de Computadores, Orientação a Objeto com programação Java 
(Programação III) e Introdução à Informática (lógica de circuitos digitais). 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6005482512030503> 

Loise Tarouquela Medeiros: Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade 
Federal Fluminense (2001) e mestrado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de 
Engenharia (2004). Cursa atualmente o doutorado em Educação Matemática na Universidade 
Cruzeiro do Sul.  De 2004 a 2016 atuou no ensino de Matemática nos níveis fundamental, médio e 
superior nas redes de ensino estadual e privada do Rio de Janeiro. Coordenou o curso Técnico de 
Secretaria Escolar, modalidade EaD, polo presencial campus São João de Meriti (2017-2018). 
Atualmente, coordenadora de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro - campus São João de Meriti (2020-2022) e docente EBTT do quadro efetivo 
permanente do IFRJ - Campus São João de Meriti - 40h dedicação exclusiva, no curso Técnico em 
Administração, com disciplinas de Métodos quantitativos e matemática financeira, e na Pós-
Graduação lato sensu em Práticas de Letramento, com a disciplina de Práticas de Letramento 
Matemático. Atua principalmente nos seguintes temas: Educação Matemática, Jogos, Formação de 
Professores, Anos iniciais e Letramento Matemático. 

http://lattes.cnpq.br/2740090342093926
http://lattes.cnpq.br/6005482512030503
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Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0857340130019092> 

Marcel Alvaro de Amorim: Possui Graduação em Letras pelo Centro Universitário de Barra Mansa 
- UBM, Especialização em Educação a Distância pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
Mestrado e Doutorado em Letras (Linguística Aplicada) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- UFRJ. Realizou pesquisa de pós-doutoramento em Estudos Brasileiros no Brazil Institute do King's 
College London - UK. É professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro- IFRJ, atuando no Programa Profissional de Pós-Graduação em Educação Profissional 
e Tecnológica - ProfEPT-IFRJ, e docente do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em 
Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro - PIPGLA-UFRJ. Tem experiência nas 
áreas de Linguística Aplicada, Estudos Bakhtinianos e Estudos Brasileiros. Áreas de Interesse: 
Tradução/Adaptação Fílmica, Ensino de Literaturas e Letramento Literário. 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3847631843846476> 

Patrícia Grasel da Silva: doutora em Informática na Educação pelo Programa de Informática na 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PGIE/UFRGS), Mestre em Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEDU/UFRGS) na linha de Educação a Distância. 
Possui graduação em Pedagogia Multimeios e Informática Educativa, pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professora Coordenadora do Grupo de Pesquisa em 
Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (TEEaD / IFRJ). Avaliadora do MEC/INEP. 
Professora Pesquisadora nos grupos de pesquisa de Inclusão Digital da Universidade de Passo 
Fundo (UPF) e do grupo de pesquisa no Núcleo de Estudo em Tecnologias Digitais na Educação, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NETE/UFRGS). Professora do Mestrado Profissional em 
Educação Profissional Tecnológica da Rede dos Institutos Federais (PROFEPT), Professora de 
Informática Aplicada à Educação e Tecnologias Educacionais no Instituto Federal do Rio de Janeiro 
(IFRJ). Atua nas áreas de Formação de Professores, Informática na Educação e Educação a Distância. 
Pesquisa sobre Comportamento Humano na Cultura Digital, Políticas para Tecnologia Educacionais, 
EaD, Análise de Redes Sociais digitais, Virtualização do Conhecimento e Objetos de Aprendizagens. 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8163480874525368> 

Paulo Emílio Paes Rodrigues: possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade 
Católica de Petrópolis (1989). Pós-graduação em Internet e Redes de Computadores pela UVA 
(1998). MBA Gestão de Negócios e Tecnologia da Informação na FGV-RJ (2001). Mestrado 
Profissional em Gestão e Estratégia de Negócios pela UFRRJ (2007). Doutorado em Engenharia de 
produção pela COPPE/UFRJ (2017). Consultor em gestão por processos de negócios e Tecnologia da 
Informação. Professor Universitário. Possui experiência de consultoria nas áreas de Administração, 
Ciência da Computação e Tecnologias para Gestão de Negócios em diversos segmentos de negócio 
(Varejo, Telecom, Óleo & Gás). Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro- IFRJ. 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6622590434172155> 

Rodney Cezar de Albuquerque: Analista de sistemas, com experiência de 28 anos no setor de 
tecnologia da informação, doutorado em informática na educação pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS/PPGIE, 2011) e 18 anos de atuação no magistério, sendo também 
professor de informática do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), onde desde 2008 lidera o 
grupo de pesquisa LISEDUC e já ocupou diversas funções relevantes, tais como: Pró-Reitor de 
Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Reitoria: 2018-2020), Coordenador de Pesquisa e Pós-
Graduação (Paracambi: 2007-2009) e eleito por duas vezes Diretor-Geral (Eng. Paulo de Frontin: 
2010-2018 e São João de Meriti: 2020-atual). É associado institucional da Brasscom, efetivo da 

http://lattes.cnpq.br/0857340130019092
http://lattes.cnpq.br/3847631843846476
http://lattes.cnpq.br/8163480874525368
http://lattes.cnpq.br/6622590434172155
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Sociedade Brasileira de Computação (SBC), do Conselho Regional de Administração (CRA/RJ) e líder 
temático da Anprotec. Em 2016, nos Estados Unidos, foi convidado do Departamento de Estado 
norte-americano para participar do intercambio profissional International Visitor Leadership 
Program (IVLP) por Washington (DC), Alabama, Califórnia e Minnesota, e em seguida viajou a Nova 
Iorque. Em 2017, concluiu o programa Líderes para o Futuro pela LH Martin Institute da faculdade 
de administração da Universidade de Melbourne, Austrália. Em 2005, foi a Europa, apresentar 
trabalho no VII Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias realizado 
na Universidad de Granada, publicado na Enseñanza de las Ciencias (Qualis A1 internacional), em 
seguida viajou a Barcelona, Espanha, indo também a Paris, França. Em 2007, foi a Valparaíso, Viña 
del Mar, Valle Nevado e Santiago no Chile. Em Paulo de Frontin, foi o autor do projeto de cidade 
digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI - MiniCom a época) no município, e 
Diretor daquele campus desde janeiro de 2010 quando fundou o campus avançado. No campus 
Paracambi, foi por 2 anos presidente o Comitê Local de Pesquisa e, por 3 anos, professor desse 
campus. Mestrado profissional em ensino de ciências da saúde e do ambiente (UNIPLI, 2005), pós-
graduação lato sensu em marketing pela (UCAM, 1998), graduação em tecnologia em 
processamento de dados (UVA, 1997), e curso técnico em processamento de dados (1993). Possuo 
formações complementares em gestão organizacional e o trabalho em redes; negociação e 
processo decisório; liderança: reflexão e ação; ética e serviço público; estratégias do marketing 
social e organizacional; educação tecnológica: agenda do governo; educação tecnológica e 
desenvolvimento regional; gestão responsável e LRF; todos, presencialmente, pela escola nacional 
de administração pública (Enap) em Brasília, DF. Em 2007 prestei, em Brasília, consultoria em EaD 
através do Consórcio IBAM-Unicarioca ao MDS (Ministério do Desenvolvimento Social). Fui 
conselheiro eleito do segmento audiovisual no Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC RJ). Fui 
3 anos professor contratado do Instituto Superior de Tecnologia (IST atual FAETERJ), atuando no 
curso de Tecnólogo em Sistemas Informatizados, trabalhei por 4 anos como professor do curso de 
Sistemas de Informação da Faculdade Mercúrio e lecionei por 5 anos como professor da 
Universidade Iguaçu nos seguintes cursos: Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, 
Tecnologia de Processamento de Dados e Ciência da Computação. Antes da vida acadêmica, atuei 
profissionalmente por alguns anos em empresas multinacionais da indústria japonesa e norte-
americana, em empresas multinacionais norte-americanas, espanhola e francesa no ramo de 
hotelaria, além de empresas multinacionais norte-americanas do ramo do entretenimento. Oficial 
da reserva R/2 do Exército Brasileiro da Arma de Cavalaria. Ocupo a cadeira 10 da Academia de 
Letras e Artes de São João de Meriti, criador e curador do FLIDAM - Festival Literário Internacional 
da Diáspora Africana de São João de Meriti. Casado, sou carioca de nascimento, possuo cidadania 
frontinense, iguaçuano por comenda, e São João de Meriti, minha cidade natal, mantenho 
residência fixa. 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5891364856744983> 

Roni Costa Ferreira: Doutorando no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção e 
Sistemas (PPPRO/2018), Mestre em Ciência, Tecnologia e Educação pelo Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ/2017) e Especialista em Computação 
Aplicada à Educação (USP/2020). Analista de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá 
(UNESA/2009). Possui ampla experiência profissional na área de TI e atualmente é Docente EBTT 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), onde leciona no 
Curso Técnico de Informática para a Internet e nos Programas lato sensu de Pós-graduação em 
Práticas de Letramento e de Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. Participa dos 
Grupos de Pesquisa Novas Abordagens em Tecnologia e Educação (N@meLab/CEFET-RJ) e 
Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (TEEaD/IFRJ), onde pesquisa as articulações entre 
Educação, Tecnologia e Trabalho, tendo como ênfase as seguintes linhas de investigação: 
Pensamento Computacional, STEM Education, Metodologias Ativas e Redes de Conhecimento. 

http://lattes.cnpq.br/5891364856744983
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Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1655236800124634> 

Werusca Marques Virote de Sousa Pinto: Doutora em Psicologia Social, pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (2016). Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia 
(2005). Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia (2000). 
Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 
Em exercício no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Trabalha 
com pesquisas na área de Cultura organizacional, cultura militar, cultura brasileira, cotidiano, 
carreiras e produção de subjetividades. Possui experiência em docência no ensino superior desde 
2005 em Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho, com pesquisas e projetos nos seguintes 
temas: família, cultura, carreira, educação e desenvolvimento. 

Link Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5030498142497325> 

9 MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular do curso foi elaborada tomando-se em consideração os seguintes 

direcionamentos: 

 Diversidade de procedimentos metodológicos que podem ser utilizados em uma 

modalidade de educação a distância, tendo em vista as possibilidades dos 

instrumentos disponíveis em meio digital e a humanização do contato com o 

educando, buscando ir além de aulas expositivas tradicionais e permitindo variedade 

de trabalhos discentes; 

 Referências bibliográficas contendo discussões acadêmicas clássicas e 

contemporâneas, apresentadas em diferentes formatos (livros, artigos, capítulos) e, 

sempre que possível, disponíveis em meio digital; 

 Aderência entre disciplinas e interesses acadêmico-científicos do corpo docente, 

buscando temáticas recentes e interdisciplinares entre os eixos da Informática e da 

Educação; 

 Esforço de articulação das disciplinas com os eixos do Pensamento Computacional, 

Mundo Digital e Cultura Digital; 

 Estudos dirigidos onde o conteúdo é dividido em tópicos/etapas e o educando possui 

liberdade para determinar seu tempo e ritmo de estudo, sob orientação do professor; 

e 

http://lattes.cnpq.br/1655236800124634
http://lattes.cnpq.br/5030498142497325
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 Plataforma digital de ensino e aprendizagem para oferecer interação entre os agentes 

envolvidos de forma síncrona ou assíncrona. 

9.1 Itinerário de Formação 

1º SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

Nº CRÉDITOS PROFESSOR 

Computação e Pensamento 
Computacional 

30h 02 Bruno Carlos da Cunha Costa 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

Educação e Ambientes Virtuais 30h 02 Patrícia Grasel da Silva 
Paulo Emílio Paes Rodrigues 

Ensino e Aprendizagem na 
Cultura Digital 

30h 02 Patrícia Grasel da Silva 
Loise Tarouquela Medeiros 

Interfaces Imersivas na Educação 30h 02 Caio Henriques Sica Lamas 
Edival Ponciano de Carvalho Filho 

Metodologia de Pesquisa em 
Educação 

30h 02 Marcel Alvaro de Amorim 
Werusca Marques Virote de Sousa 
Pinto 

Produção de Conteúdos 
Educacionais 

30h 02 Paulo Emílio Paes Rodrigues 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

Carga Horária Total do Semestre: 180h 

Na intenção de evitar o paralelismo de estudo de várias disciplinas por parte do educando, 

serão ofertadas disciplinas em módulos, com duas por vez, dentro do semestre letivo. 

 

2º SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

Nº CRÉDITOS PROFESSOR 

Abordagens e Tendências em 
Computação e Ensino 

30h 02 Edival Ponciano de Carvalho Filho 
Paulo Emílio Paes Rodrigues 

Elaboração de Projeto 30h 02 Gilvan de Oliveira Vilarim 
Orientadores 

Ética e Direito Digital 30h 02 João Emilio de Assis Reis 
Fabiano Martins Carvalho dos 
Santos 

Inclusão Digital, Acessibilidade na 
Web e Tecnologias Assistivas 

30h 02 Leonardo Luís da Silva Nardi 
Roni Costa Ferreira 

Recursos Digitais na Educação 30h 02 Roni Costa Ferreira 
Caio Henriques Sica Lamas 

Tecnologia, Educação e Sociedade 30h 02 Rodney Cezar de Albuquerque 
Roni Costa Ferreira 

Carga Horária Total do Semestre: 180h 

Na intenção de evitar o paralelismo de estudo de várias disciplinas por parte do educando, 

serão ofertadas disciplinas em módulos, com duas por vez, dentro do semestre letivo. 
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3º SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

Nº CRÉDITOS PROFESSOR 

Trabalho de Conclusão de Curso I Não há Sem créditos Orientadores 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 360H 

TOTAL DE CRÉDITOS: 24 

9.2 Ementas das Disciplinas 

DISCIPLINA 

Computação e Pensamento Computacional 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Breve histórico e conceitos fundamentais da Ciência da Computação. Arquitetura básica de computadores. 
Hardware, software e seus diversos tipos. Pensamento computacional e Educação Básica. Formas de 
realização do Pensamento Computacional. Análise e sistematização de problemas. Abstração e 
representação de soluções por meio de algoritmos. Implementação e automação de soluções por meio de 
linguagens de programação. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender os conceitos fundamentais da Ciência da Computação, introduzindo o Pensamento 
Computacional como disciplina para sistematizar, representar e resolver problemas, e refletindo sobre sua 
inserção na Educação Básica como forma de fomentar a compreensão e o desenvolvimento das diversas 
áreas do conhecimento. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Utilização de jogos e outros recursos lúdicos digitais. 

BIBLIOGRAFIA 

ADAMS BECKER, S. et al. NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-12 Edition. Austin, Texas: The New Media 
Consortium, 2016. Disponível em: <https://www.k12blueprint.com/sites/default/files/2016-nmc-
cosn-horizon-report-k12.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

https://www.k12blueprint.com/sites/default/files/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12.pdf
https://www.k12blueprint.com/sites/default/files/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12.pdf
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BATES, T. Educar na era digital: design, ensino e aprendizagem. São Paulo: Artesanato Educacional, 
2016. Disponível em: <http://www.abed.org.br/arquivos/Educar_na_Era_Digital.pdf>. Acesso em: 02 
abr. 2020. 

DISESSA, A. Changing minds: computadores, aprendizagem e alfabetização. Massachusetts: MIT Press, 
2001. 

FERREIRA, R. C.; DUARTE, S. E. S. Ensino de programação: trajetória histórico-social e os avanços na 
cultura digital do Brasil. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia , v. 12, p. 407-429, 
2019. 

FERRI, J.; ROSA, S. Como o ensino de programação de computadores pode contribuir com a construção de 
conhecimento na educação básica: uma revisão sistemática da literatura. Revista Novas Tecnologias 
na Educação - RENOTE, v.14, n.2, dez. 2016. 

FRANÇA, R. S.; TEDESCO, P. C. A. R. Desafios e oportunidades ao ensino do pensamento 
computacional na educação básica no Brasil. IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 
Maceió, 2015. 

JONASSEN, D. Computadores, ferramentas cognitivas: desenvolver o pensamento crítico nas escolas. 
Porto: Porto Editora, 2007. 

KAFAI, Y. B.; BURKE, Q.; RESNICK, M. Connected code – why children need to learn programming. 
Massachusetts: MIT Press, 2016. 

PAULA, B.; VALENTE, J.; BURN; A. O uso de jogos digitais para o desenvolvimento do currículo para a 
educação computacional na Inglaterra. Currículo sem Fronteiras, v.14, n.3, p.46-71, set./dez. 2014. 
Disponível em: <http://www.curriculosemfronteiras.org/vol14iss3articles/paula-valente-burn.pdf>. 
Acesso em: 02 abr. 2020. 

PROGRAMAÊ! Um guia para construção do pensamento computacional. São Paulo: Fundação 
Telefônica Vivo; Fundação Lemann, 2018. Disponível em: <http://fundacaotelefonica.org.br/wp-
content/uploads/pdfs/Guia_Final_06_09_2018.pdf>. Acesso em 02 abr. 2020. 

RESNICK, M. et al. Scratch: programming for all. Communications of the ACM, v.52, n.11, nov. 2009. 
Disponível em: <https://web.media.mit.edu/~mres/papers/Scratch-CACM-final.pdf>. Acesso em: 02 
abr. 2020. 

SILVA, P.; TENÓRIO, M.; FECHINE, J.; COSTA, E. Um mapeamento sistemático sobre iniciativas 
brasileiras em ambientes de ensino de programação . In: Simpósio Brasileiro de Informática na 
Educação, Maceió: UFAL, 2015. Disponível em: <https://www.br-
ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/5188>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

TEDRE, M.; DENNING, P. J. The long quest for computational thinking. Proceedings of the 16th Koli 
Calling Conference on Computing Education Research , November 24-27, 2016. Disponível em: 
<http://denninginstitute.com/pjd/PUBS/long-quest-ct.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

VALENTE, J. (Org.). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: UNICAMP/NIED, 1999. 
Disponível em: <https://odisseu.nied.unicamp.br/wp-content/uploads/other-files/livro-computador-
sociedade.zip>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

VALENTE, J. A. Pensamento computacional, letramento computacional ou competência digital? Novos 
desafios da educação. Revista Educação e Cultura Contemporânea. v. 16, n. 43, p. 147-168, 2019. 
Disponível em: <http://periodicos.estacio.br/index.php/reeduc/article/view/5852/47965988>. Acesso 
em: 02 abr. 2020. 

VALENTE, J. A.; FREIRE, F. M. P.; ARANTES, F. L. (Org.) Tecnologia e educação: passado, presente e o que 
está por vir. Campinas: NIED/UNICAMP, 2018. Disponível em: <https://odisseu.nied.unicamp.br/wp-
content/uploads/2018/11/Livro-NIED-2018-final.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

VIDAL, E. M.; MAIA, J. E. B. Fundamentos de informática educativa. 2.ed. Fortaleza: EdUECE, 2015. 
Disponível em: 
<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/431962/2/Livro_Informa%CC%81tica%20Educativa.p
df>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

VILARIM, G. O. Algoritmos: programação para iniciantes. 3.ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2017. 

http://www.abed.org.br/arquivos/Educar_na_Era_Digital.pdf
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol14iss3articles/paula-valente-burn.pdf
http://fundacaotelefonica.org.br/wp-content/uploads/pdfs/Guia_Final_06_09_2018.pdf
http://fundacaotelefonica.org.br/wp-content/uploads/pdfs/Guia_Final_06_09_2018.pdf
https://web.media.mit.edu/~mres/papers/Scratch-CACM-final.pdf
https://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/5188
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https://odisseu.nied.unicamp.br/wp-content/uploads/2018/11/Livro-NIED-2018-final.pdf
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WING, J.M. Computational thinking. Communications of the ACM. Março. v. 49, n.3. 2006. Disponível 
em: <https://www.cs.cmu.edu/~15110-s13/Wing06-ct.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

Professor(a) Proponente 

 
Bruno Carlos da Cunha Costa 

Gilvan de Oliveira Vilarim 
 

Coordenador do Curso 

 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

 

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação 

Marcus Vinicius da Silva Pereira 

 

DISCIPLINA 

Educação e Ambientes Virtuais 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Modalidades de educação a distância, ensino on-line, ensino híbrido, educação aberta e MOOCs. 
Características e metodologias de cada modalidade de ensino e suas perspectivas futuras. Perfil 
docente/discente e as implicações no processo de ensino e aprendizagem no âmbito da cultura digital. 

OBJETIVO GERAL 

Auxiliar na construção do conhecimento sobre as modalidades de educação disponíveis na cultura digital, 
contribuindo para a compreensão das características e metodologias de cada modalidade, a identificação 
do perfil docente/discente e as implicações no processo de ensino e aprendizagem. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Não há. 

BIBLIOGRAFIA 

BEHAR, P. A. Modelos pedagógicos em educação à distância. In: BEHAR, P. A. (Org.). Modelos 
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MOORE, M.; KEARSLEY, G. A educação a distância: uma visão integrada. São Paulo: Thomson Learning, 
2007. 

PALLOFF, R. M.; PRATT, K. O aluno virtual: um guia para trabalhar com estudantes on-line. Porto Alegre: 
ArtMed, 2004.  

PRIMO, A. Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013.  

https://www.cs.cmu.edu/~15110-s13/Wing06-ct.pdf
https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploadfiles/c/a/cap_0154.pdf


|   41 

RECUERO, R. Redes sociais na Internet. 2.ed. Porto Alegre: Sulina 2014.  
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<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24273/17252>. Acesso em: 
02 abr. 2020. 

TORI, R. Educação sem distância: as tecnologias interativas na redução de distâncias em ensino e 
aprendizagem. 2.ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017. 

Professor(a) Proponente 

 
Patrícia Grasel da Silva 

Paulo Emílio Paes Rodrigues 
 

Coordenador do Curso 

 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

 

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação 

Marcus Vinicius da Silva Pereira 

 

DISCIPLINA 

Ensino e Aprendizagem na Cultura Digital 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Teorias clássicas e contemporâneas de aprendizagens. Paradigma conservador, paradigma inovador e sua 
relação com a produção de conhecimento. Reflexão sobre práticas pedagógicas na sociedade atual. 
Formação da identidade docente e discente em espaços formais e informais de educação em tempos de 
cultura digital. 

OBJETIVO GERAL 

Auxiliar na formação didática-pedagógica de profissionais da educação, para que desenvolvam visão crítica-
reflexiva sobre as teorias clássicas e contemporâneas de aprendizagens, subsidiando a compreensão sobre 
a formação da identidade docente e discente em espaços formais e informais de educação, em tempos de 
cultura digital. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie49a11.pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/24273/17252


|   42 

Não há. 

BIBLIOGRAFIA 
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Professor(a) Proponente 

 
Patrícia Grasel da Silva 

Loise Tarouquela Medeiros 
 

Coordenador do Curso 

 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

 

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação 

Marcus Vinicius da Silva Pereira 

 

DISCIPLINA 

Interfaces Imersivas na Educação 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 
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Conceitos de interação humano-computador. Noções de design de interação. Realidades aumentada, 
misturada e virtual. Tecnologias imersivas no ambiente educacional. 

OBJETIVO GERAL 

Favorecer a apropriação e aplicação das principais noções acerca de interfaces imersivas no contexto 
escolar multimidiático atual, possibilitando também a compreensão das implicações para o engajamento 
dos educandos em contextos de estudo do mundo digital. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Elaboração de um projeto de intervenção com o uso de tecnologias imersivas que vise a planificação de 
uma aplicação de tecnologias imersivas em sala de aula a partir da perspectiva do letramento digital. 
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Coordenador do Curso 
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Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação 

Marcus Vinicius da Silva Pereira 

 

DISCIPLINA 

Metodologia de Pesquisa em Educação 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Noção de paradigma de pesquisa. Paradigmas de pesquisa em Educação: considerações ontológicas, 
epistemológicas e metodológicas. Pesquisa quantitativa, qualitativa e de métodos mistos. Metodologias de 
pesquisa em ambientes educacionais presenciais. Metodologias de pesquisa em ambientes educacionais 
virtuais. Desenho e perguntas de pesquisa. Processo de geração de dados. Análise de dados. Projeto de 
pesquisa em Educação. Princípios de ética em pesquisa em seres humanos. 

OBJETIVO GERAL 

Favorecer aos educandos os alicerces da metodologia de pesquisa no campo da Educação, possibilitando a 
compreensão da metodologia científica para o planejamento, execução, análise e interpretação de pesquisa 
na área de educação. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(--) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Leitura, análise e discussão de artigos científicos sobre a metodologia da pesquisa acadêmica na área de 
educação. 
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DISCIPLINA 

Produção de Conteúdos Educacionais 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Aspectos envolvidos na produção de conteúdos educacionais digitais. Mídias e tecnologias disponíveis para 
compartilhamento e desenvolvimento de conteúdos. Exploração de práticas de ensino e aprendizagem. 
Conceitos fundamentais sobre design educacional e objetos de aprendizagens modais e multimodais. 
Dimensões técnicas, pedagógicas, comunicacionais e organizacionais relacionadas à gestão e produção de 
material didático. 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer os aspectos que envolvem a produção de conteúdos educacionais digitais, as mídias e as 
tecnologias disponíveis para compartilhar e desenvolver conteúdos, além de compreender os conceitos 
fundamentais relacionados ao design educacional e aos objetos de aprendizagens modais e multimodais. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Não há. 
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e políticas públicas. Salvador: UFBA; São Paulo: Casa da Cultura Digital, 2012. 

SCHLEMMER, E. Hibridismo, multimodalidade e nomadismo: codeterminação e coexistência para uma 
Educação em contexto de ubiquidade. In: MILL, D.; REALI, A. (Org.). Educação a distância, qualidade 
e convergências: sujeitos, conhecimentos, práticas e tecnologias. 1.ed. São Carlos: EdUFSCar, 2016, 
v.1, p.1-24. 

Professor(a) Proponente 

 
Paulo Emílio Paes Rodrigues 

Gilvan de Oliveira Vilarim 
 

Coordenador do Curso 

 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

 

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação 

Marcus Vinicius da Silva Pereira 

 

DISCIPLINA 

Abordagens e Tendências em Computação e Ensino 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Inteligência artificial e aplicação em modelos educacionais. Prática e experimentação em sala de aula como 
preparação para o mundo digital. Utilização da robótica na área educacional. Abstração de comportamento 
de artefatos computacionais. Cultura maker e movimento STEAM em sala de aula. Aprendizado e técnicas 
de programação com dispositivos robóticos. Serious games e uso educacional das simulações 
computacionais. 

OBJETIVO GERAL 

Identificar e conhecer tecnologias computacionais recentes utilizadas na área educacional, em especial 
aquelas relacionadas à inteligência artificial, capacitando o educando no universo da cultura maker, 
movimento STEAM e serious games como práticas e experimentações na área da educação. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Elaboração de propostas de artefatos computacionais a serem utilizados no ensino. Construção de artefatos 
computacionais a serem utilizados no aprendizado. 

BIBLIOGRAFIA 
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BIANCHESSI, C.; MENDES, A. A. P. Aprendizagem baseada em games: um relato de experiência no 
ensino de história. Congresso ABED 2018. Disponível em: 
<http://www.abed.org.br/congresso2018/anais/trabalhos/6246.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

BLIKSTEIN, P. Digital fabrication and ‘making’ in education: the democratization of invention. In: WALTER-
HERRMANN, J.; BÜCHING, C. (Eds.). Fablabs of machines, makers and inventors. Bielefeld: 
Transcript Publishers, 2013. 

BROCKVELD, M. V. V. A cultura maker em prol da inovação: boas práticas voltadas a sistemas 
educacionais. Conferência Anprotec 2017. Disponível em: <http://via.ufsc.br/wp-
content/uploads/2017/11/maker.pdf> Acesso em: 02 abr. 2020. 

CHALLONER, J. STEM Lab. Smithsonian Institution: DK Children, 2019. 

CORDOVA, T.; VARGAS, I. Educação maker SESI-SC: inspirações e concepção. In: 1ª Conferência 
FabLearn Brasil. 2016. Disponível em: <https://fablearn.org/wp-
content/uploads/2016/09/FLBrazil_2016_paper_108.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

DOMÍNGUEZ, A. et al. Gamifying learning experiences: practical implications and outcomes. Computers & 
Education, Madrid, v. 63, p. 380-392. Abr. 2013. Disponível em: 
<https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_profesores/prof23288/publicaciones/GamifLearningE
xperiences_pre-review_v3.1PreprintFinal.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

FARDO, M. L. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. Revista Novas Tecnologias na 
Educação. Porto Alegre, v.11, n.1, jul. 2013. Disponível em: 
<https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/41629>. Acesso em 02 abr. 2020. 

FELICETTI, V. L. Comprometimento do estudante: um elo entre aprendizagem e inclusão social na 
qualidade da educação superior. 2011. 298p. Tese (doutorado em Educação). Porto Alegre: Pontifícia 
Universidade do Rio Grande do Sul, 2011. 

JORNAL DA USP. Inteligência artificial pode trazer benefícios na área da educação. Out/2018. Disponível 
em: https://jornal.usp.br/universidade/inteligencia-artificial-pode-trazer-beneficios-na-area-da-
educacao/. Acesso em: 02 abr. 2020. 

MATTAR, J. Metodologias ativas para a educação presencial, blended e a distância . São Paulo: 
Artesanato Educacional, 2017. 

MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. In: Convergências midiáticas, educação e 
cidadania: aproximações jovens. Coleção Mídias Contemporâneas. PROEX/UEPG, 2015. 

NETO, E. R. Didática da matemática. São Paulo: Ática, 1998. 

PETALI JÚNIOR, A. R. Modelo Stem Education como metodologia potencializadora no ensino de química. 
Educação Pública, v.19, n.14, 6 de agosto de 2019. Disponível em: 
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/15/modelo-stem-education-como-metodologia-
potencializadora-no-ensino-de-quimica>. Acesso em: 02 abr. 2020. 
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EAD e Software Livre, v.2, n.3. Belo Horizonte: UFMG, 2013. Disponível em: 
<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/ueadsl/article/view/3913>. Acesso em: 02 abr. 
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RANDI, M. A. F.; CARVALHO, H. F. Learning through role-playing games: an approach for active learning and 
teaching. Revista Brasileira de Educação Médica. v. 37, n.1. jan-mar/2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbem/v37n1/12.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020.  

ROSA, L. G. Fundamentos de inteligência artificial. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

SENAI. Tendências em inteligência artificial na educação no período de 2017 a 2030 : sumário 
executivo. Brasília: SENAI, 2018. Disponível em: 
<http://www2.fiescnet.com.br/web/uploads/recursos/d1dbf03635c1ad8ad3607190f17c9a19.pdf>. 
Acesso em: 02 abr. 2020. 

YEPES, I.; BARONE, D.A.C. Robótica educativa: drones e novas perspectivas. Revista Novas Tecnologias 
na Educação. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/89293/51532>. 
Acesso em: 02 abr. 2020. 
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Professor(a) Proponente 

 
Edival Ponciano de Carvalho 

Filho 
Paulo Emílio Paes Rodrigues 

 

Coordenador do Curso 

 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

 

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação 

Marcus Vinicius da Silva Pereira 

 

DISCIPLINA 

Elaboração de Projeto 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Metodologia de Pesquisa em Educação 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Projeto de pesquisa na área de educação e informática: características, estrutura e elaboração. 
Apresentação oral e escrita do projeto de pesquisa. A monografia: características, estrutura e elaboração. 
O artigo científico: características, estrutura e elaboração. Artefatos tecnológicos: características, estrutura 
e elaboração. Normas para apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Produção do texto 
acadêmico. 

OBJETIVO GERAL 

Instrumentalizar o educando para a construção do projeto de pesquisa com vistas à elaboração do trabalho 
de conclusão do curso, discutindo paradigmas e métodos possíveis na construção dos horizontes de 
pesquisa pretendidos. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A definir com orientador. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Não há. 

BIBLIOGRAFIA 

A definir com o orientador. 

Professor(a) Proponente 

 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

Orientadores 
 

Coordenador do Curso 

 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

 

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação 

Marcus Vinicius da Silva Pereira 
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DISCIPLINA 

Ética e Direito Digital 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Direito de Autor e cibercultura. Propriedade intelectual no mundo digital. Direito digital. Tutela jurídica do 
novo Direito de Autor. Novas tecnologias e questões éticas. Ética e subjetividade no mundo digital. Ética 
digital e Educação. 

OBJETIVO GERAL 

Fomentar a reflexão e a compreensão sobre questões éticas quanto ao mundo e cultura digitais, 
apresentando a legislação e as questões jurídicas relativas à propriedade intelectual e direitos conexos, 
bem como outras questões jurídicas relativas à produção de material didático e divulgação científica no 
âmbito digital. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(--) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Não há. 

BIBLIOGRAFIA 

ALONSO, L. B. N.; FERNEDA, E.; SANTANA, G. P. Inclusão digital e inclusão social: contribuições teóricas 
e metodológicas. Barbaroi, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 154-177, jun. 2010. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
65782010000100010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 02 abr. 2019. 

FANTIN, M; RIVOTELLA, P. C. (Org.). Cultura digital e escola: pesquisa e formação de professores. 
Campinas: Papirus, 2012. 

FIORIGLIO, G. Temi di informatica giuridica. Roma: Aracne, 2004. 

GOULET, J. L'informatique juridique: en progression vers un processus d'intelligence artificielle. Les cahiers 
de droit, v. 21, n. 3-4, p. 615-671, 1980. 

LEMOS, R. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005. 

LESSIG, L. Cultura livre: como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura e controlar a 
criatividade. São Paulo: Trama, 2005. 

LIRA, B. C. Práticas pedagógicas para o século XXI - a sociointeração digital e o humanismo ético. 
Petrópolis: Vozes, 2016. 

MADISON, M. J. Legal-ware: contract and copyright in the digital age. Fordham L. Rev., v. 67, p. 1025, 1998. 

MAGGIOLINI, P. Um aprofundamento para o conceito de ética digital. Revista de Administração de 
Empresas. São Paulo, v. 54, n. 5, p. 585-591, out. 2014. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-65782010000100010&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-65782010000100010&lng=pt&nrm=iso
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<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
75902014000500585&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 02 abr. 2019. 

PALFREY, J. G. et al. Youth, creativity, and copyright in the digital age. Berkman Center Research 
Publication. n. 2009-05, 2009. 

PINHEIRO, P. P. Direito digital. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

SOARES, S. A. Direito autoral digital. Belo Horizonte: D’Placido, 2015. 

TAPIAS, J. A. P. A busca do sentido na cultura digital. São Paulo: Loyola, 2006. 

Professor(a) Proponente 

 
João Emilio de Assis Reis 

Fabiano Martins Carvalho dos 
Santos 

 

Coordenador do Curso 

 
Gilvan de Oliveira Vilarim 

 

Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação 

Marcus Vinicius da Silva Pereira 

 

DISCIPLINA 

Inclusão Digital, Acessibilidade na Web e Tecnologias Assistivas 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Conceito de inclusão e de educação inclusiva. Leis relacionadas à inclusão. Diretrizes e recomendações de 
acessibilidade para a web e possibilidades de uso no mundo digital. Hardwares e softwares adaptáveis. 
Recursos e materiais didáticos digitais acessíveis. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a inclusão social e digital das pessoas no mundo atual, identificando leis e recursos 
relacionados à educação básica inclusiva, em especial as diretrizes e recomendações voltadas para uma 
web inclusiva. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Construção de pequenos projetos interdisciplinares que auxiliem os discentes na fixação dos 
conhecimentos construídos em acessibilidade na Web, inclusão digital e social. 

BIBLIOGRAFIA 

BARBOSA, S. Interação Humano-Computador. 1.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902014000500585&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902014000500585&lng=en&nrm=iso
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BERSCH, R. Introdução à tecnologia assistiva. Tecnologia e Educação. Porto Alegre, RS. 2017. Disponível 
em: <http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

BORGES, C. Jovens deficientes na universidade: experiências de acessibilidade. In: Revista Brasileira de 
Educação, v. 18, n. 55, out-dez. 2013, pp. 961-984. Rio de Janeiro: Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação. Disponível em: 
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27529319009>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

BORGES, J. A. Do Braille ao DOSVOX – diferenças nas vidas dos cegos brasileiros. Rio de Janeiro: 
UFRJ/COPPE, 2009. Disponível em: 
<http://www.intervox.nce.ufrj.br/dosvox/textos/tese_antonio_borges.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 02 abr. 
2020. 

DIAS, A.; FRANCA, J.; BORGES, A.; BORGES, M.; GOUVEA, M. JOGAVOX: uma abordagem de 
aprendizagem colaborativa com pessoas deficientes visuais . In: Conferência Internacional sobre 
Informática na Educação, 2014, Fortaleza. Disponível em: 
<http://www.tise.cl/volumen11/TISE2015/261-271.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

DIAS, A.; FRANCA, J.; BORGES, M.; SILVA, M. Tecnologia assistiva e aprendizagem colaborativa: um survey 
com deficientes visuais em ambiente virtual de aprendizagem a partir do modelo TAM. Nuevas Ideas 
en Informática Educativa TISE 13 (1), 240-46. Disponível em: 
<http://www.tise.cl/volumen9/TISE2013/240-246.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

GALVÃO, T. Tecnologia assistiva: favorecendo o desenvolvimento e a aprendizagem em contextos 
educacionais inclusivos. In: GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S. (Org.). As tecnologias nas 
práticas pedagógicas inclusivas. Marília: Cultura Acadêmica, p. 65-92, 2012. Disponível em: 
<http://www.galvaofilho.net/TA_educacao.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

IBDD [Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência]. Cartilha IBDD dos direitos da pessoa 
com deficiência – IBDD. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 
<http://www.ibdd.org.br/arquivos/cartilha%20ibdd%202014.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 
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Egl%C3%A9r-Mantoan-Inclus%C3%A3o-Escolar.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2020. 

NIELSEN, J.; LORANGER, H. Usabilidade na web: projetando websites com qualidade. 1.ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2007. 

PELOSI, M.; BORGES, A. Prancha Fácil – uma nova abordagem para produção de pranchas para 
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ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. Design de interação: além da interação humano-computador. 3.ed. Rio 
de Janeiro: Bookman, 2013. 

SANTOS, M.; SANTIAGO, M.; MELO, S. Formação de professores para o atendimento educacional 
especializado: o que dizem as pesquisas? In: Inclusão Escolar e Educação Especial no Brasil: entre o 
instituído e o instituinte. ABPEE, 2016, p. 149-168. 

STEPHANIDIS, C. The encyclopedia of human-computer interaction. 2.ed. Interaction Design 
Foundation. Disponível em: <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-
of-human-computer-interaction-2nd-ed/design-4-all>. Acesso em: 02 abr. 2020. 
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DISCIPLINA 

Recursos Digitais na Educação 

CÓDIGO 

 

CURSO EM QUE É OFERECIDA 

Informática Aplicada à Educação 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Obrigatória Optativa 

X - 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

30h/a 

NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

----- 

PRÉ-REQUISITO (S) 

Não há. 

CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 

Ludicidade e ato de jogar. Características e elementos dos jogos aplicados à educação. Storytelling na 
educação. Recursos digitais e desplugados. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a importância do lúdico no processo de aprendizagem, incrementando a interação e o 
engajamento de ações didáticas com o uso de recursos digitais ou desplugados. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de trabalhos; Estudos de caso; Fóruns e chats eletrônicos; Leitura, 
análise e produção de textos; Trabalhos em grupo ou individuais; Videoaulas e 
webinários. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
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PRÉ-REQUISITO (S) 
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CÓDIGO (S) 

----- 

EMENTA 
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do Trabalho de Conclusão de Curso. Defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso perante banca 
examinadora. 

OBJETIVO GERAL 

Instrumentalizar o educando para a construção do trabalho de conclusão do curso, identificando marcos e 
cronograma de atividades durante o semestre, finalizando com a defesa pública. 

ABORDAGEM 

(X) Teórica 

(X) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Não há. 
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examinadora. 
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Instrumentalizar o educando em prorrogação para a construção do trabalho de conclusão do curso fora do 
prazo normal previsto no regulamento institucional dos cursos de pós-graduação, mediante justificativa do 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Não há. 
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