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Resumen 
Esta pesquisa teve como objetivo debater algumas ideias e conclusões, tomadas de 
uma experiência de ensino em ambientes virtuais no Centro de Educação Aberta e a 
Distância (CEAD), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em 2011. Seu objeto 
de estudo foi a análise da preparação da aula, a metodologia de trabalho, os recursos 
didáticos e a relação pedagógica e a elaboração de memorais discentes como 
geradores de portfólios reflexivos. Para tornar os dados públicos, foi feita uma pesquisa 
analítico-descritiva, em que um processo de coleta de dados por meio da (re-)escrita da 
experiência docente e  de memoriais discentes confeccionados compondo a tessitura 
do curso, apontando os  sentidos e significados atribuídos à docente e aos/às alunos/as 
do curso e por eles representados. Os resultados apontam caminhos relevantes sobre a 
gestão da aula em ambientes virtuais, a relação pedagógica e seus desencadeamentos 
sobre práticas avaliativas coerentes com trabalho de ensino, a fim de instigar a 
criatividade e a originalidade da elaboração acadêmica em atividade de 
ensino/aprendizagem que tenha como estratégia importante a metaavaliação em 
atividades pedagógicas acadêmicas. 
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Resumen 
Este trabalho investigou as práticas de professores na Universidade Federal de Pelotas 
que utilizam as TDIC em suas aulas, nos cursos de graduação. Utilizando as teorias de 
Lévy, Castells, Gutiérrez, Porto e Cunha, as práticas dos professores foram analisadas, 
pesquisando os fatores que são importantes para influenciar estes processos. A 
pesquisa foi efetuada em duas etapas: na primeira, foi aplicado um questionário on-
line entre os docentes da UFPel, para diagnosticar o uso que fazem das TDIC. Na 
segunda, foi realizado um estudo de caso, com um grupo de dez professores da 
graduação, entre os indicados por seus pares, para investigar suas práticas de ensino 
com as TDIC. As técnicas de pesquisa utilizadas foram: entrevistas, observações das 
aulas e análise de documentos. Os resultados indicam que os docentes pesquisados 
estão utilizando as TDIC no ensino, em três situações: no ensino tradicional, no ensino 
comunicacional e no ensino em ambiente colaborativo. Embora os docentes tenham 


