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EIXO TEMÁTICO V: Linguagens e 

Tecnologias: desafios da 

aprendizagem no Século XXI 

 

EMENTA: Enfoque teórico-prático sobre o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs ou TIC) e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem. 

Conceitos relacionados ao uso das TICs na educação. A influência das principais 

teorias de aprendizagem no desenvolvimento de softwares destinados à área de 

educação. O uso de software na educação. Educação a Distância (EAD) mediada pelas 

tecnologias e os papéis de aprendizes e educadores. Formação de profissionais para 

trabalhar na área da educação mediante o uso da tecnologia. O auxílio da Tecnologia 

Assistiva para a inclusão escolar de Pessoas com Deficiências. 

 

 

OBJETIVOS: Geral: Analisar as questões relacionadas com o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) no ensino-aprendizagem na modalidade presencial 

e a distância, bem como promover atividades que visem à melhoria da prática 

educativa por meio dessas tecnologias. Específicos: Incentivar o conhecimento e uso de 

ferramentas disponíveis na Internet que podem ser utilizadas no ensino-aprendizagem;  

Estimular a pesquisa por meio das TICs e também sobre o seu uso na educação;  

Auxiliar os estudantes na produção (e disponibilização na Internet) de material didático 

(ex: slides em forma de aulas), que poderão ser usados por eles, em suas salas de aula, 

e também por outros professores. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO: Conceitos relacionados ao uso das TICs na 

educação; A influência das principais teorias de aprendizagem no desenvolvimento de 

programas destinados à área de educação; O uso de software na Educação e seu papel 

no processo de ensino aprendizagem; Educação a Distância (EAD) mediada pelas 

tecnologias e os papéis de aprendizes e educadores em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem; O auxílio das Tecnologias Assistivas na inclusão escolar de pessoas 

com deficiência. 
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