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SÍNTESE DA OBRA
Ler os artigos e os projetos de intervenção aqui apresentados é, sem dúvida, um
privilégio para quem, como nós, acredita no intercâmbio de experiências e na
construção coletiva de novos saberes, de novos sabores, de novos sons e
sentidos, como nos ensinou Paulo Freire.
O livro passeia pelos contêineres, relata o que eles podem nos proporcionar e
se baseia no fato das exportações equivocadas e como seria maravilhoso o
contêiner ter uma janela, para os erros serem vistos sem precisar abrir a porta
dos mesmos.
Discute como o processo de mineração de dados do AVA pode contribuir para uma
intervenção pedagógica capaz de melhorar o desempenho acadêmico a partir da
pesquisa-ação docente na EaD do Instituto Federal de Rondônia com dois
momentos: a mineração de dados do AVA Moodle® por meio do software Orange e a
reflexão-ação docente utilizando o whatsapp® para debater os dados minerados,
indicar hipóteses, discutir os resultados e conceber recomendações pedagógicas
para a EaD no contexto amazônico.
Processos sociais como a comunicação, a escrita e o aprendizado têm sofrido o
impacto desse novo modo de vida, que mistura o real e o virtual. Da mesma
forma, o modo como aprendemos e estudamos também mudou. Ser professor ou aluno
na sociedade da web 2.0 é uma arte que exige novos comportamentos e
competências de professor e estudante no processo de ensino e aprendizagem. A
era das redes sociais exige de cada um de nós a concepção do mundo pela
vertente da interação.
AuCoPre aborda as modificações provocadas pelas TICs e a proliferação da
cultura cibernética. Convida-nos a refletir sobre o exercício da ética no
ambiente digital de construção do saber : as formas de escrita digital, de
comunicação e de relacionamento virtual cujas existências promoveram a criação
de uma população enorme que ocupa o espaço cibernético e nele estabelece
comunidades virtuais, grupos de interesses e redes de comunicação
Este livro tem como objetivo conceituar e exemplificar algumas ferramentas que
podem ser de grande serventia para o processo da conquista, no qual,
constantemente, estamos engajados. Os cinco fundamentos aqui descritos
auxiliarão o professor tanto na conquista do discente quanto em outras áreas.
Estes fundamentos são: Coletividade, Exposição, Visão Holística, Auto
aperfeiçoamento e Sabedoria que, em conjunto, formam o Conquistar esta na MODA.
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A relação entre ciberespaço, cybercorpora, práticas de ensinagem e inovação é
recuperada de forma inédita nesta coleção, uma vez que reavalia a necessidade
de se ter atenção redobrada ao perfil social dos atores do contexto
educacional. Subsidia também pesquisas em diversas áreas, sobremodo em
linguagem, educação e tecnologia, com o propósito de fomentar políticas
públicas inovadoras a abalar o ponto inercial em que se acha a situação
educacional ainda em vigor no País.
O Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e Educação a Distância é uma
produção coletiva e especializada, resultado da articulação de múltiplos
núcleos de pesquisa (brasileiros e estrangeiros) envolvidos com o campo de
estudos e pesquisas sobre “Educação a Distância” e “Educação e Tecnologias”. A
composição deste Dicionário partiu de um mapeamento das questões abordadas na
literatura especializada, em eventos científicos da área e em práticas
pedagógicas envolvendo a relação entre Educação e Tecnologias. A sistematização
do conhecimento acumulado levou a um verdadeiro conjunto reificado de saberes,
no contexto da Educação em sua relação com a cultura digital. Assim, os
verbetes selecionados para o Dicionário são termos e expressões recorrentes,
identificados por meio de revisão de literatura e validados por pares. // Este
Dicionário é destinado a pesquisadores, educadores, estudantes de graduação e
pós-graduação, gestores, representantes do poder público e curiosos que se
interessem pelas principais nuances da relação entre a Educação e as
Tecnologias, de modo geral e, particularmente, no âmbito da Educação a
Distância. Entendemos que este Dicionário atenderá aos interesses de todos
aqueles que pensam e fazem Educação (presencial ou a distância), que se
preocupam com a qualidade do ensino-aprendizagem e da construção do
conhecimento, envolvendo o uso de tecnologias, sejam elas antigas ou
emergentes. // Nesse sentido, tendo esse público-alvo como norte, o propósito
maior da obra é ser um contributo para o despertar e o aprofundar do interesse,
crítico e reflexivo, pelo desvelamento do processo educacional no contexto das
tecnologias digitais de informação e comunicação, bem como pelo fomento à busca
dos fundamentos epistemológicos da área, instalando-se nas interseções entre a
Educação e as Tecnologias e com claro interesse na melhoria da qualidade do
ensino-aprendizagem, seja na Educação a Distância ou presencial. //
Especificamente, esta produção busca: i) organizar e sistematizar didaticamente
conteúdos e concepções acerca da Educação a Distância e/ou da Educação e
Tecnologias; ii) auxiliar em estudos e reflexões sobre o tema, buscando
contribuir para a uniformização do diálogo e manutenção da unidade semântica
nos discursos; iii) fornecer ao leitor subsídios básicos e abrangentes para o
seu entendimento sobre o assunto, organizando vocabulários específicos, com a
respectiva significação, sobre a relação entre Educação e Tecnologias; e iv)
contribuir com o campo de estudos e pesquisas nas áreas de “Educação a
Distância” e/ou “Educação e Tecnologias”, bem como com a formação de
estudiosos, gestores, educadores e demais interessados e militantes da área.
Esta obra trata de um conjunto de textos bem interessante e com ricas
contribuições para entender melhor: as redes de pesquisa que vem se formando
pelo Brasil; os fundamentos pedagógicos para estruturar cursos a distância e
conceber melhores modelos pedagógicos virtuais; elementos essenciais da
docência, da sua prática pedagógica e do processo de mediação pedagógica entre
educador-educando (didática); aspectos diversos do ensino médio e superior
quando ofertados pela modalidade de EaD, por meios virtuais; além de muitos
outros elementos tangentes à qualidade da formação pela modalidade. Resta,
então, o convite ao leitor, para analisar as contribuições que os autores desta
obra trazem a estudantes, professores, pesquisadores, gestores e demais
interessados na temática.
Nos últimos anos, tem sido grande o desafio repensar o lugar da educação na
formação humana, de modo contextualizado, numa sociedade intensamente permeada
por tecnologias digitais. Nessa perspectiva, se assenta a contribuição desta
obra: evidenciar valores que podem ser acrescentados à formação do cidadão,
atualmente, por meio dos estudos e práticas de educação e tecnologias,
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particularmente as digitais. Temos neste livro importantes reflexões e práticas
que demonstrem caminhos a trilhar ou ao menos apontem rumos para a necessária
mudança de mentalidade por parte de instituições, gestores, docentes e
estudantes, no sentido de incorporar criticamente certas inovações e
possibilidades tecnopedagógicas na educação. Nesse sentido, a obra tangencia
algumas das diversas temáticas podem ser tratadas no âmbito do binômio Educação
e Tecnologias: letramento digital, fluência tecnológica, informática educativa,
cibercultura, Educação a Distância, robótica pedagógica, comunidades virtuais,
laboratórios virtuais, formação docente em tecnologias, mídias (mídia-educação,
transmídia), educomunicação, design instrucional (projeto/desenho pedagógico),
polidocência, ambiente virtual de aprendizagem, educação híbrida,
flexibilidade, comunidades de prática etc.
Entre outros temas, este livro articula questões interdisciplinares sobre
educação presencial e a distância, hibridismo, real, virtual, telepresença,
imersão, gamificação, realidade virtual e aumentada. Com análises, discussões,
exemplos e projeções, visa contribuir para formação e atualização profissional
de educadores, pedagogos, designers educacionais, gestores, técnicos e demais
envolvidos no uso de tecnologias na educação, seja a distância, presencialmente
ou de forma híbrida.
Fruto de investigações desenvolvidas pelo GEPECeT - Grupo de Estudos e
Pesquisas em Educação, Currículo e Tecnologia, procura analisar a construção do
conhecimento nas distintas formas de aprender e ensinar com as tecnologias
contemporâneas, são abordados os temas: aprendizagem colaborativa; metodologias
ativas; recursos educacionais abertos (REAs); gamificação; ensino híbrido e
blended learning; educação a distância; ensino de libras e educação de surdos;
tecnologias assistivas e inclusão.
Este livro trata dos vetores propulsores à mudança escalar no processamento
linguístico, levando em conta as relações que se estabelecem entre o itens
lexicais de modo a ilustrar a existência do efeito dominó em linguagem.
Esclarece que um contínuo de empregos de construções variáveis vai
paulatinamente afetando cadeias de itens por meio de inserção, substituição e
cancelamentos, quanto mais opaco valor funcional nos enunciados.
Este livro reúne evidências para mostrar os modos como se processa a mudança
linguística dando relevo à gradualidade de variantes novas e de formas
lexicalizadas. Demonstra a força do protagonismo de regências prototípicas que
se sobrepõem ao emprego dos demais nexos prepositivos.
Sou autor de um dos capítulos, o livro está disponível
para em: http://grupomontevideo.org/sitio/wpcontent/uploads/2017/10/ENERG%C3%8DA_Investigaciones-en-Am%C3%A9rica-delSur.pdf
O livro é resultante de levantamento realizado por 38 pesquisadores brasileiros
sobre os grupos registrados oficialmente no Diretório dos Grupos de
Pesquisa/CNPq que pesquisam EaD em todas as áreas do conhecimento.
O livro, de caráter introdutório e teórico-prático, reúne material utilizado em
Curso EaD sobre o qual a autora ministrará palestra virtual. Trata-se do
desafio de ensinar habilidades sociais e competência social por meio dos
recursos EaD, com tarefas planejadas e apresentadas em ordem crescente de
dificuldade. Está organizado em sete capítulos correspondentes às unidades de
aprendizagem do curso virtual que se mostrou efetivo em sua aplicação piloto.
Em sua 5a. Edição, este livro compila artigos nas categorias de Gestão,
Docência e Tutoria em cursos EaD realizados pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa/UAB, como resultado do Plano de Capacitação continuada, para a melhoria
da qualidade da Educação Superior a Distância. São compartilhadas as
experiências dos profissionais que atuam na ponta de todo este processo que
objetiva a democratização da Educação Superior no Brasil.
O livro aborda a literatura brasileira compreendendo a passagem de obra
impressa à digital e inclui abordagem educacional presencial e EAD.
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Este livro reúne textos de diferentes autores da área em um debate sobre a
mediação tecnológica e a formação docente, dialogando com as diretrizes para a
educação básica, na busca de possibilidades metodológicas para a EaD. Tem como
propósito desvelar o avanço das práticas pedagógicas na EaD, procurando
melhorias na qualidade da educação oferecida nas escolas da rede pública de
educação básica do Brasil e contribuindo para a formação docente, mediados
pelas tecnologias digitais.
O livro traz discussões sobre questões atuais, éticas e políticas da EaD, a
Ubiquidade, reflexões sobre os professores conteudistas e a importância de uma
mediação eficaz pelos tutores, as políticas de formação de professores nessa
modalidade, bem como os estudos já realizados sobre o curso de Pedagogia, além
de trazermos a especificidade de da Língua Brasileira de Sinais – Libras em
Ead. Oferecendo assim, a oportunidade de interlocução com os interessados sobre
as temáticas.
Este livro é resultado do I Simpósio Internacional de Inovação em Educação
Superior SIIES, realizado em São Luís, no Maranhão, em Junho de 2017,
considerado um marco histórico para pesquisadores, educadores e gestores de
ensino superior brasileiro, como iniciativas da Câmara de EaD da ABRUEM. O
livro é composto por um conjunto de artigos apresentados no SIIES e
proporcionam uma viagem acadêmica por pesquisas e experiências inovadoras em
curso no ensino superior Brasileiro.
As novas tecnologias são ferramentas fundamentais para o trabalho em sala de
aula, seja esse ambiente físico ou virtual. As metodologias ativas conduzem
para um novo aluno mais participativo e em todos os sentidos construtores de
conhecimento e colaboração. A utilização das metodologias ativas pode favorecer
a autonomia do educando tanto na educação presencial, quanto na modalidade a
distância, favorecendo a curiosidade, estimulando na tomada de decisões
individuais e coletivas.
O que pensar sobre os internautas, sujeitos usuários da web em diferentes
plataformas e sites? Quem são eles? Como identificá-los? Quais indicadores nos
auxiliam a inferir seu universo discursivo, sua identidade sociocultural e seu
perfil sociolinguístico? Pretendemos percorrer histórica e brevemente alguns
paradigmas da ciência da linguagem até chegar ao desafio de delinear a natureza
do sujeito internauta, aquele que opera o mundo virtual indistintamente.

