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AVALIAÇÃO, MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E O PORFTÓLIO 
REFLEXIVO NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM  

Ambrósio, Márcia. UFOP/BR  
 
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. 

 

PRÁTICA DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS NA UFPEL: 
UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO 

Alves, Rozane da Silveira. UFPel, Brasil 
 
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 



 
 

1001 

apresentado predominância de uma das situações identificadas, as características das 
outras situações também aparecem, por vezes, em seus trabalhos. 
 

TECNOLOGIAS DIGITAIS E INFOGRÁFICOS: APRENDER 
PARA INCORPORAR NO ENSINO 

Marinho, Simão Pedro. PUC Minas, Brasil 
 
Resumen 
O estudo se refere ao uso de infográficos na disciplina Tecnologia e Práticas Educativas 
em um curso que forma professores de Ciências e Biologia. A disciplina tem como um 
objetivo fazer com que os estudantes se posicionem, de forma crítica, em relação às 
implicações da incorporação curricular das tecnologias digitais de informação e 
comunicação na escola Educação Básica contemporânea, no contexto de internet e de 
mídias sociais, considerando, inclusive, o acesso cada vez mais amplo aos dispositivos 
móveis. Para que possam construir competência para a crítica os estudantes criam 
produtos e elaboram estratégias de uso das TDIC em contextos de ensino de Ciências e 
Biologia. Na experiência sob análise, os estudantes foram solicitados a elaborar um 
survey, junto a contatos de suas redes sociais, sobre um recorte do tema do meio 
ambiente. Para isso criaram um questionário disponível on-line, utilizando o Typeform, 
cujo link encaminharam para os seus contatos nas redes sociais e, ainda, pelo 
WhatsApp. Dados coletados, os estudantes analisaram os resultados e os publicaram 
na forma de infográficos, gerados, principalmente, no Infogr.am e no Venngage. Os 
infográficos foram inseridos no blog da disciplina, como estratégia de 
compartilhamento. Os resultados da experiência apontam indicadores importantes, da 
usabilidade dos recursos da internet até considerações sobre a atividade enquanto 
proposta de inovação pedagógica com a incorporação das tecnologias digitais.  
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS NOS 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ÁREA DE CIÊNCIAS 
EXATAS E DA TERRA: CONSTRUTOS PEDAGÓGICOS E 

CURRICULARES 

Rivas, Noeli Prestes Padilha. USP, Brasil 
 
Resumen 
O texto contempla resultados de pesquisa, balizada nos estudos de Cunha, Pimenta, 
Lopes e Bernstein, cujo objetivo é refletir acerca da formação pedagógica do professor 
universitário, nos programas de pós-graduação stricto sensu em uma Universidade 
pública brasileira, na área de Ciências Exatas e da Terra. A problemática desta 
investigação justifica-se face aos atuais desafios para a Educação Superior no que 


