UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO PRESENCIAL LATO SENSU
I. Identificação do Curso
Nome: Educação e Tecnologias Digitais, modalidade a distância
Centro(s) proponente(s): Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT)
Nome do coordenador: Eniel do Espírito Santo
Titulação: Mestre [ ] Doutor [ x ] Identificação Única _________________________
Área Básica: Educação – 7.08.00.00-6
Período previsto para início do curso: 2020.2
Forma de Ingresso: ( x ) Anual
( ) Semestral
Número de vagas: 50 vagas por Polo de EaD
Turno de Funcionamento: ( x ) Matutino
( x ) Vespertino
( ) Noturno
Tempo de Integralização (Meses): Mínimo: 18 meses
Máximo: 24 meses
Regime de Matrícula: ( x ) Semestral
( ) Anual
Carga horária total:425h
Documentos exigidos para a apresentação da proposta.
●
Ata do Conselho do Centro que aprovou a realização do Curso com a indicação do Coordenador e
Coordenador Substituto.
●
Cópia do Convênio e termos aditivos entre a UFRB e a Instituição ou Fundação parceira (para propostas que
envolvam parcerias institucionais).
●
Regimento do curso;
●
CV Lattes dos docentes;
●
Comprovação da maior titularidade.
Perfil desejado dos candidatos (necessidade de graduação em áreas afins ou não)
Professores egressos dos cursos de Licenciaturas (Pedagogia, História, Geografia, Biologia, Letras, Matemática,
Química, Física, Filosofia, Educação Física, Ciências Sociais, Educação do Campo, Informática) ou demais cursos de
graduação em outras áreas, desde que atuem em processos educativos em ambientes escolares ou não escolares.
Períodos de inscrição e seleção (critérios e requisitos para acesso e processo seletivo)
Período: será definido em conformidade com o calendário acadêmico da pós-graduação estabelecido pela Câmara
de Pesquisa e Pós-graduação.
Requisitos para acesso à seleção: para se candidatar ao processo seletivo o candidato deverá ter concluído o curso
de graduação e apresentar o Certificado de Conclusão ou Diploma, currículo lattes e uma carta de intenção, em que
o candidato se manifeste quanto às razões de seu interesse pelo curso.
Critérios de seleção: serão classificados os candidatos que alcançarem no mínimo 50,0 (cinquenta) pontos na
somatória da nota final, conforme barema abaixo:
- experiência docente na educação básica: 10 pontos/ano, pontuação máxima 20 pontos;
- experiência docente na educação profissional ou superior: 5 pontos/ano, pontuação máxima 15 pontos;
- graduação concluída em curso de licenciatura: 5 pontos/curso, pontuação máxima 10 pontos;
- graduação concluída em outros cursos: 2,5 pontos/curso, pontuação máxima 5 pontos;
- carta de intenções: pontuação máxima 50 pontos, avaliando-se a experiência acadêmica e/ou profissional na áreas de
abrangência do curso ou áreas afins; motivos e justificativas de ordem profissional e intelectual que o(a) levaram a
candidatar-se e as possibilidades de aproveitamento do curso na atuação profissional do candidato(a).
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Critérios de desempate: I) maior idade entre os idosos (maiores de 60 anos), conforme previsto no art. 27, parágrafo
único, da Lei no 10.741/2003; II) Maior nota na carta de intenção e III) persistindo o empate será considerada a maior
nota obtida na docente na educação básica.
Documentos exigidos para inscrição
Para inscrever-se no processo de seleção especial, o candidato deverá apresentar o diploma de graduação com o
histórico escolar, o currículo Lattes atualizado e uma carta de intenções com no máximo 02 (duas) laudas, destacando
sua experiência acadêmica e/ou profissional na área de abrangência do curso ou áreas afins, os motivos de ordem
profissional e intelectual que o levaram a candidatar-se e as possibilidades de aproveitamento do curso em sua atuação
profissional, informando de que forma o curso poderá contribuir para o desenvolvimento das suas atividades.
Condições de matrícula
Para ser matriculado o candidato deverá ter sido aprovado na seleção pública do curso, aberta por meio de Edital.
Apresentar os documentos exigidos pela SURRAC para efetivação da matrícula na UFRB.
II. Histórico de atuação em pesquisa e atividades acadêmicas do(s) Centro(s) envolvido(s)
Apesar de ser um Centro recente, criado em 2013, o histórico do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias
Aplicadas (CECULT) elucida o forte comprometimento do seu corpo docente com a pesquisa. O primeiro grupo de
professores tomou posse em junho de 2014 e, logo no segundo semestre daquele ano, foram realizadas inúmeras
discussões com o objetivo de constituir os grupos e as linhas de pesquisa para nortear a produção científica do Centro.
Desde então, foram criados 16 (dezesseis) grupos de pesquisa cadastrados no CNPq.
Entendendo que a pesquisa deve ser uma atividade transversal à graduação e à pós-graduação, todos os grupos de
pesquisa do Centro possuem alunos envolvidos com a Iniciação Científica (IC), seja na condição de bolsistas, seja na
condição de voluntários. Além disso, atualmente, o CECULT conta com 102 projetos de pesquisa cadastrados e
desenvolvidos por professores.
Dentre os grupos de pesquisas do CECULT destaca-se o Grupo de Pesquisa em Formação e Investigação em Práticas
de Ensino (FIPE), recém homologado pelo CNPq e cuja proposta é realizar pesquisas, além de socializar os produtos
e processos educativos desenvolvidos no pesquisa com professores da Educação Básica da região. O corpo docente e
discente do FIPE participará de encontros, seminários de pesquisa e de reuniões pedagógicas nas escolas e no
CECULT, utilizando a carga horária de dedicação dos professores da rede para formação continuada, realizando
investigação e socialização de pesquisas aplicadas e de experiências pedagógicas.
Destaca-se que os pesquisadores do Grupo de Pesquisas FIPE elaboraram um projeto do Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu em Ensino (PPGEN), em processo de tramitação na PPGCI em 2020, sendo que se encontra em avaliação
pela Câmara de Pós-graduação da UFRB. O programa contempla uma área de concentração em Linguagens, Culturas
e Inovações Pedagógicas, com 2 (duas) linhas de pesquisa, isto é, I) Didática e Inovações Pedagógicas e II) Currículo,
Interdisciplinaridade e Culturas; abarcando parte do corpo docente que compõem esta proposta de Pós-graduação Lato
Sensu em Educação e Tecnologias Digitais.
Outro fator contributivo para o fortalecimento da pesquisa no CECULT foram as 2 (duas) edições do Encontro
Internacional de Cultura, Linguagens e Tecnologias do Recôncavo (ENICECULT), realizados em Santo Amaro, em
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2017 e 2019, respectivamente. Em sua primeira edição, sob o tema “Diálogos Interdisciplinares”, realizados com
subsídios da FAPESB, houve 340 participantes de diversos locais do Brasil e também do exterior. Além das redes
estabelecidas com pesquisadores de outras localidades, e da publicação dos Anais do evento, o Centro obteve também
a publicação de um livro referente ao evento, com capítulos dos pesquisadores convidados e com o registro do histórico
do I ENICECULT (concepção, desafios, organização etc.). O referido livro intitulado “Diálogos interdisciplinares:
intercâmbios e tensionamentos nos estudos de cultura e linguagens”, foi editado pela EdUFBA.
O II ENICECULT, sob o tema “Desafios interdisciplinares: trilhas da resiliência”, realizado em 2019, contou com
325 participantes, contemplando participações de pessoas de outras localidades do Brasil e do exterior. Também teve
os Anais do evento publicado e reuniu os trabalhos completos apresentados durante o Encontro. Todos os trabalhos
apresentados nos GTs e nos Simpósios, da I e II edição do evento, foram previamente aprovados pelo Comitê
Científico, possibilitando relevantes ponderações relacionadas com o ensino na educação básica.
Com o intuito de consolidar os intercâmbios entre os projetos e grupos de pesquisa de discentes e docentes do Centro,
todos os anos, são realizados encontros internos de pesquisa. Assim, em 2015, foi realizado o I Encontro Interno de
Pesquisa Docente, ocasião em que todos os docentes tiveram a oportunidade de compartilhar seus projetos de pesquisa
e discutir possíveis parcerias entre os grupos. Em 2016, ocorreu o I Encontro Interno de Pesquisa do Cecult, que
contou com mesas temáticas propostas pelas diferentes áreas de conhecimento constitutivas do Cecult e com duas
sessões de apresentação de trabalhos de Iniciação Científica (IC). Numa parceria entre as gestões de pesquisa e
extensão do Cecult e, tendo em vista o estreito vínculo entre as atividades de pesquisa e extensão realizadas no Centro,
em 2018, ocorreu a Semana de Pesquisa e Extensão do Cecult que, além das mesas temáticas e sessões de IC, também
contou com a mostra das diferentes atividades de extensão desenvolvidas por alunos e professores.
Por meio das atividades aqui relatadas, nota-se o esforço do corpo docente do Cecult para construir uma política de
pesquisa calcada essencialmente na interdisciplinaridade, de modo a envolver todos os seus atores no propósito de
edificar um conhecimento alicerçado pelo diálogo incessante entre diferentes campos do conhecimento, sem
desconsiderar o ambiente sociocultural mais amplo.
Adicionalmente, no tocante à modalidade da educação a distância (EaD) deve-se considerar que, na
contemporaneidade, esta surge como uma modalidade educacional que atende de forma satisfatória às novas demandas
educacionais decorrentes das mudanças provocadas pelo fenômeno da globalização. A modernidade é inerentemente
globalizante, proporcionando um fenômeno da transformação do espaço-tempo e das mudanças sociais ocorridas em
ritmo acelerado, observadas nas transformações influenciadas pelo avanço das tecnologias digitais de informação e
comunicação, intensificando as relações sociais em escala mundial, gerando mudanças em todos os níveis da sociedade
e, no caso específico da educação, provocando sua reestruturação a partir da interconexão global (GIDDENS, 1991,
p. 69)1.
Neste sentido, diante da possibilidade de ofertar a Educação a Distância para todos os níveis e modalidades de ensino
no Brasil, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) n. 9.394 de dezembro de 1996,
regulamentada pelo Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, posteriormente revogado pelo Decreto n. 9.057, de
25 de maio de 2017, definiu-se o conceito de educação a distância no Brasil, isto é, uma “modalidade educacional
na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento
e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação
que estejam em lugares e tempos diversos”. Ademais, este decreto possibilitou que instituições de ensino superior,
credenciadas para a educação a distância, ofertassem cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância,
1

GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 1991.
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sendo isso regulamentado pela Resolução CNE/CES n. 01 de 6 de abril de 2018, ao estabelecer diretrizes e normas
para a oferta dos cursos de cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior.
Conquanto, o Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Educação a Distância (SEED), em parceria
com a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e Empresas
Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, com foco nas Políticas e na Gestão da Educação Superior,
instituiu o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado por meio do Decreto n. 5.800 de 08 de junho de
2006.
A UFRB foi credenciada para o ensino a distância por meio da Portaria do Ministério da Educação n. 865, de 12 de
setembro de 2013, iniciando com a oferta do curso de Licenciatura em Matemática EaD, pelo Centro de Ciências
Exatas e Tecnológicas (CETEC). Adicionalmente, a UFRB implantou a partir de 2016 a oferta de cursos de pósgraduação lato sensu na modalidade a distância, a saber: Especialização de Gestão em Saúde, pelo Centro de Ciências
da Saúde (CCS); Especialização em Mineração e Meio Ambiente, pelo Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e
Biológicas (CCAB) e a Especialização em Tecnologias e Educação Aberta e Digital, iniciada em 2018, pelo Centro
de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC) e ofertada em convênio com a Universidade Aberta de Portugal (UAb
Portugal).
É neste contexto de crescente institucionalização da educação a distância na UFRB e ampliação do alcance da pósgraduação que está inserido o Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais, modalidade
a distância. Reconhece-se a necessidade de se expandir as possibilidades de oferecimento desta proposta inovadora
por todo o território em que está inserida, sendo que as ferramentas das tecnologias digitais de informação e
comunicação utilizadas no ensino a distância mostram-se propícias para tanto.
A expectativa não é de apenas levar as propostas de formação aqui engendradas e desenvolvidas para os territórios de
identidades da UFRB, mas também propiciar o intercâmbio educativo com a cultura e diversidade das localidades dos
estudantes, apresentando-se como uma potente viés de possibilidade formativa inserida em uma sociedade digital e
em rede.
III. Justificativa (fundamentação para a oferta do curso)
O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais, modalidade a distância, será oferecido no
âmbito do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT) da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia (UFRB), situado num território marcado historicamente pela implantação desigual e irregular de políticas
públicas, especialmente no campo da educação.
Destaca-se que a proposta do curso tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais nas redes públicas e privadas
de ensino (professores/as, gestores/as e coordenadores/as), de forma a contribuir com a implementação das tecnologias
digitais na educação, delineada a partir da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica, articulada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em consonância
com a oferta de cursos de formação inicial e/ou continuada para os profissionais Educação Básica, em regime de
colaboração entre a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios.
Neste sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao definir o conjunto de aprendizagens ao longo das etapas
da educação básica brasileira, estabelece que as decisões pedagógicas devem fundamentar-se no desenvolvimento de
competências mediante a seleção, produção, aplicação e avaliação de recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o
processo de ensino e aprendizagem, para que os estudantes sejam capazes de utilizar criticamente as TDIC em
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contextos diversos (BRASIL, 2017)2. Isso demanda dos professores o desenvolvimento e aperfeiçoamento de
competências digitais que os habilitem na mediação pedagógica reflexiva, com o suporte das tecnologias digitais
emergentes, justificando-se a implementação da Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais.
Ademais, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no
Território de Identidade do Recôncavo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) apresenta média de
4,4 pontos para a rede de ensino pública, resultado ainda abaixo da meta estabelecida, visto que o objetivo do MEC é
que seja alcançado 6 pontos até 2022, por se tratar de média correspondente ao sistema educacional de países
desenvolvidos. A proposta de Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais, vem ao encontro da
urgência de se melhorar o IDEB do território de identidade, na medida em que promoverá a qualificação dos
professores, desenvolvendo competências digitais docentes que impactarão no ensino e na aprendizagem.
Entretanto, no contexto brasileiro as políticas públicas visando a inserção das tecnologias e desenvolvimento das
competências digitais para os professores têm sido amplamente questionadas nos últimos anos, pois os elevados
investimentos não refletem na melhoria dos indicadores de qualidade da educação. A educação pública brasileira ainda
carece de adequada infraestrutura física básica, tais como acesso à banda larga de internet, além de projetos de
formação de professores que propiciem a interação com os estudantes e a utilização das TDIC no processo de ensino
e aprendizagem, apontam Cardoso e Santo (2020)3.
Neste contexto, Pesce (2014)4 alerta para a tendência comum de fetichização da técnica nos contextos de formação
docente, isto é, a mera capacitação para a utilização de softwares e plataformas, sem reflexão crítica sobre a sua
inserção no processo de ensino e aprendizagem. A autora destaca que a instrumentalização para as tecnologias é
deveras importante, todavia não deve ser o eixo norteador da formação em virtude da rápida obsolescência das TDIC,
razão pela qual os processos de formação docente não deveriam se restringir à mera instrumentalização.
A recente pandemia da Covid-19 se alastrou por todo o mundo e impulsionou a adoção desenfreada da chamada
“educação remota emergencial”, deslocando abruptamente para os cenários virtuais as práticas consolidadas na
modalidade presencial. Entretanto, novos paradigmas educativos impõem olhares diferenciados para que o processo
de ensino e aprendizagem alcance seus objetivos desejados. No contexto da emergente educação digital, seus espaços
pedagógicos possuem especificidades que demandam cuidados, a fim de se evitar a mera transposição de práticas
pedagógicas frequentemente utilizadas no ensino presencial para o disruptivo ciberespaço educativo.
Ao elencar os saberes necessários à prática educativa, Paulo Freire admoesta os docentes a agirem quais professores
de seu tempo. Todavia, os tempos atuais são incertos, marcados por uma fluidez sem precedentes, cujos valores são
questionados e repensados em uma velocidade difícil de se acompanhar, especialmente em tempos de pandemia e
isolamento social em que as competências digitais docentes são cada vez mais demandadas.
Nesta perspectiva, a formação docente com foco nas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)
aplicadas à educação não se trata tão somente de uma nova metodologia para transmitir conteúdos enfadonhos e
2

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. 2017. Disponível
em http://basenacionalcomum.mec.gov.br Acesso em 25 abril 2020.
3
CARDOSO, A. L.; SANTO, E. E. Literacia digital: um mosaico de experiências no contexto da formação
docente. In: DIAS-TRINDADE, S.; MOREIRA, J. A.; FERREIRA, A. G. Pedagogias digitais no ensino
superior. E-book. COIMBRA: CINEP/IPC, 2020.
4
PESCE, L. Políticas de formação inicial de professores, tecnologias e a construção social do tempo. EccoS –
Rev. Cient., São Paulo, 33, 157-172, jan./abr., 2014. Disponível em https://doi. org/10.5585/eccos.n33.3598.
Acesso em 14.abr.2019.
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repetitivos. Longe disso, deve contemplar o estudante como sujeito detentor de competências digitais sociais, ou
seja, produtor de saberes, ativo em compartilhar opiniões e informações nas redes sociais; contudo, ainda carecendo
de competências digitais pedagógicas para a produção do conhecimento científico. Ademais, deve-se conceber as
TDIC não tão somente como ferramentas mas, sobretudo, como elemento estruturante de novas formas de ser, pensar
e agir no processo de ensino e aprendizagem.
Dessa perspectiva de abordagem emergem problemáticas que devem ser levadas em conta no fazer educação. O curso
em referência, nesse sentido, irá trazer para um espaço de formação pedagógica essas questões como algo a ser
compreendido a fim de que os atores envolvidos na educação (docentes, agentes escolares, secretários, gestores,
coordenadores etc) possam perceber as tecnologias digitais em sua práxis educativa de forma reflexiva e, sobretudo,
promotora de aprendizagens e emancipação. Ressalte-se ainda a necessidade de se compreender as tecnologias na
educação como lugar de hegemonia imposta histórica, cultural e socialmente por fatores econômicos, políticos e
relações de poder.
É neste quadro que se construiu o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais,
direcionado, por um lado, para o desenvolvimento de competências e conhecimentos para a concepção, utilização e
avaliação de ferramentas digitais e conteúdos em áudio, vídeo e multimídia, e por outro, para a construção de
conhecimentos relacionados com os paradigmas emergente que envolvem as tecnologias digitais na educação, quais
promotoras das aprendizagens e da emancipação dos estudantes.

IV. Objetivos (geral e específicos)
O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais, modalidade a distância, tem como objetivo
estabelecer um espaço de formação continuada para profissionais da educação, considerando-se as tecnologias digitais
como suportes à mediação pedagógica, dialógica e emancipatória, no processo de ensino e aprendizagem das
modalidades presencial, híbrida e a distância.
Objetivos específicos:
- Identificar e compreender as contribuições das emergentes abordagens pedagógicas baseadas no ciberespaço.
- Conhecer os desafios educacionais relacionados com os diferentes espaços, ambientes personalizados de
aprendizagem e modalidades de aprendizagem.
- Compreender as potencialidades pedagógicas das tecnologias digitais na educação.
- Reconhecer estilos de aprendizagem e perfis de uso do espaço virtual relacionando-os às metodologias de ensino e
aprendizagem em cenários ou plataformas digitais.
- Compreender os conceitos relacionados com jogos digitais e gamificação na educação.
- Estimular a implementação projetos didáticos e educativos centrados nas emergentes tecnologias digitais.
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V. Metodologia de ensino
O modelo pedagógico do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Educação e Tecnologias Digitais, modalidade a
distância, contempla uma estratégia didática em consonância com o modelo pedagógico digital UFRB, cujo
fundamento se assenta em cinco pilares, isto é, 1) aprendizagem de natureza humanista, centrada no desenvolvimento
de competências e promotora de multiletramentos; 2) aprendizagem construtivista, colaborativa e investigativa; sendo
alicerçada em comunidades virtuais e no 3) princípio da flexibilidade, 4) princípio da interação, e 5) princípio da
inclusão digital (CARDOSO et al, 2018)5.
A metodologia desta proposta depende fundamentalmente de um sistema em que sua organização necessita de
parcerias com órgãos oficiais internos da UFRB, notadamente a Superintendência de Educação Aberta e a Distância
(SEAD), por meio de um processo de gestão administrativa e dos diferentes recursos humanos inerentes ao projeto,
considerando a atuação da educação a distância em harmonia com a educação de forma presencial preocupada pela
democratização, acesso e permanência ao saber escolarizado. Assim, as estratégias atenderão a proposta metodológica
para cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância, sugeridas pela SEAD, conforme preconizado pelo
Modelo Pedagógico UFRB Virtual.
Nesta proposta, o Campus UFRB Santo Amaro se constitui em Polo sede, responsável pela implementação da
coordenação didático e pedagógica do projeto, abarcando estudantes matriculados no curso. Entretanto, quando o
curso contemplar aportes oriundos das agências de financiamento, poderá contar com a rede de Polos de EaD,
especialmente aqueles vinculados ao sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Neste caso, os Polos deverão
possuir infraestrutura que permita a realização das aulas a distância e atividades presenciais, com as ferramentas
oportunizadas pelas TDIC, tais como: computador, impressora, televisão, projetor multimídia (Datashow) etc.
A abordagem metodológica EaD adotada, embora não exija a presença física concomitante do aluno e do professor,
está baseada na presencialidade, isto é, presenças recuperadas por meio das linguagens orais e escritas que humanizam
as propostas curriculares e criam um clima de aprendizagem, conhecimento e comunicação entre os participante do
curso, conforme salienta Kenski (2002)6. Nesta perspectiva, tornam-se imprescindíveis as presenças online que
fundamentam o ato educacional na EaD, isto é, presença de ensino, social e cognitiva, descritas por Garrison,
Anderson e Archer (2010)7. A presencialidade da equipe polidocente possibilitará a minimização daquilo que Moore
(2002)8 conceitua como distanciamento transacional, isto é, o distanciamento comunicacional e psíquico que amiúde
se instaura nos AVA e resulta em um prejudicial isolamento pedagógico do estudante.
Assim, poderão ser desenvolvidas aulas em videostreaming, webconferência ou outra forma de transmissão, (gravadas
ou ao vivo), a critério da coordenação do curso e das disponibilidades tecnológicas, devendo ocorrer o monitoramento
remoto por assistentes, através do uso da plataforma de aprendizagem nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem
5

CARDOSO, A. L,; SANTOS, A. G.; SANTO, E. E.; MOREIRA, J. A. Modelo Pedagógico Virtual UFRB:
por uma educação aberta e digital. E-book. Cruz das Almas: UFRB, 2018. Disponível em
https://www2.ufrb.edu.br/ead/images/Modelo_Pedagogico.pdf Acesso em 25 abril 2020.
6
KENSKI, V. M. Processos de interação e comunicação mediados pelas tecnologias. In: ROSA, D., SOUZA, V.
(Orgs.). Didática e praticas de ensino: interfaces com diferentes saberes e lugares formativos. Rio de Janeiro:
DP&A, 2002.
7
GARRISON, D. Randy; ANDERSON, Terry; ARCHER, Walter. The first decade of the community of inquiry
framework: a re- trospective. Internet and Higher Education, n. 13, p. 5-9, 2010. Disponível em
https://goo.gl/S7jwh6 Acesso em 22 nov. 2017.
8
MOORE, M. G. Teoria da Distância Transacional. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a
Distância, São Paulo, Agosto, p. 1-14, 2002. Disponível em https://goo.gl/kiydHD Acesso em 25 nov. 2017.
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(AVA), favorecendo a aquisição de autonomia gradativa dos estudantes no processo de construção do conhecimento.
Também estão previstos chats ou bate-papos, fóruns de discussão e atividades de aprendizagem divernas no AVA,
orientados para a revisão dos conteúdos e para a investigação, permitindo a interatividade entre estudante-docente e
estudante-estudante, proporcionando a instauração paulatina de uma comunidade de investigação online.
A seguir, apresentamos os atores responsáveis pelo desenvolvimento do curso e que compõem a equipe polidocente.
Coordenador de curso:
Articulador do processo formativo, as gestões: acadêmicas, administrativas e da catalisação da identidade do curso
direcionado a gerenciar a elaboração do planejamento de todas as ações didáticas que envolvem professores
conteudista, professores formadores, tutores a distância e tutores presenciais e de todas as pessoas e atividades
envolvidas no desenvolvimento dos trabalhos do curso.
Professor:
Responsável por planejar, elaborar e revisar o material do componente curricular sob sua responsabilidade,
adequando-o à estrutura recomendada pela SEAD/UFRB. Ademais, trata-se do professor responsável pela
coordenação das atividades acadêmico-pedagógicas de seu respectivo componente curricular e orientação dos tutores
em suas atividades didáticas.
Professor tutor:
No caso de financiamento pelas agências de fomento, o curso contará com uma equipe tutorial, na proporção de 25
estudantes por tutor/tutora, ou conforme definido pelo órgão financiador. A equipe tutorial será constituída por
docentes capacitados no auxílio do processo de ensino e aprendizagem como tutor virtual (no AVA), utilizando os
recursos tecnológicos disponibilizados para cada conteúdo, em consonância com as orientações pedagógicas oriundas
do professor do componente curricular.
As atividades didáticas e pedagógicas serão realizadas a distância e presencialmente nos Polos de EaD, atendendo,
assim, as determinações da legislação que norteiam a modalidade a distância, desenvolvendo-se a partir de uma
estrutura curricular proposta no curso. Detalhamos tais atividades a seguir.
Atividades presenciais
É prevista a realização de 3 (três) encontros presenciais no Campus UFRB em Santo Amaro (ou nos Polos de EAD
no caso de financiamento), ao término de cada semestre letivo, contemplando o desenvolvimento de 2 (dois)
Seminários Interdisciplinares ao término do 1º. e 2º. semestre respectivamente. O 3º e último encontro presencial
ocorrerá por ocasião da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Atividades a distância
Nas atividades online deverão ser implementadas metodologias ativas que possibilitem a ampla participação e reflexão
dos estudantes, em contraposição à ideia metafórica da tradicional educação bancária severamente criticada por Paulo
Freire. Assim, a estratégia de ensino contará com diferentes técnicas de ensino, tais como, aulas expositivas dialogadas
(gravadas ou transmitidas por webconferência); discussão de estudos de casos nos fóruns online; apresentação de
trabalhos individuais e em grupo, além de debates e seminários entre outras possibilidades didáticas inovadoras.
As atividades online realizadas no AVA e em outros cenários de aprendizagem, deverão utilizar ferramentas síncronas
(em tempo real entre estudantes e professores) e assíncronas (conforme a disponibilidade dos participantes)
oportunizadas pelas TDIC, possibilitando paulatinamente o desenvolvimento das comunidades de investigação, além
das competências e objetivos preconizados para o componente curricular. Todavia, deve-se atentar para que seja
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minimizado o distanciamento transacional (comunicacional e psíquico) que amiúde se instaura nos ambientes virtuais,
cabendo ao docente e equipe tutorial promover continuamente a interação, atuando como e-moderadores.
Assim, como norteamento metodológico de ensino para as atividades online, compete ao docente promover
continuamente a interação entre os participantes, valendo-se das potencialidades das TDIC disponibilizadas no AVA
ou no ciberespaço, tais como webconferência, chat online, além de atividades assíncronas como fóruns de discussões,
Wiki, tarefas (elaboração de textos, portfólios digitais), videoaulas, gamificação, questionário (com questões abertas
e fechadas), leitura de referências bibliográficas entre outras possibilidades que o ciberespaço educativo proporciona.
Todas as atividades formativas desenvolvidas deverão contar com um plano de aprendizagem, apresentando em
pormenores informações tais como, os prazos, objetivos e detalhamento da atividade; permitindo ao estudante ter uma
visão clara do que lhe é solicitado, visando compatibilizá-las com a sua agenda profissional e pessoal.
Cabe ao docente a responsabilidade pelo design educacional do componente curricular, selecionando recursos e
ferramentas, estratégias de ensino, gestão das atividades online e a divulgação das orientações e critérios avaliativos
relativos às atividades de aprendizagem. Espera-se que o docente seja criativo ao planejar as atividades de
aprendizagem dos componentes curriculares, mantendo uma postura de permanente reflexão e investigação sobre sua
prática, sendo também rigoroso e solidário às dificuldades e necessidades dos estudantes.
O Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais, modalidade a distância, contará com um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), cuja estrutura possibilita que o estudante tenha acesso a dois níveis do
ambiente de aprendizagem, a saber:
a) Ambiente Informacional do curso
Neste espaço do AVA serão disponibilizadas informações gerais sobre o curso, tais como o Projeto Pedagógico do
Curso (PPC), calendário geral (cronograma dos componentes, recessos, orientações gerais). Trata-se de um espaço de
interação coletiva do curso e deverá conter ferramentas para contato com a coordenação e com secretaria do curso
para dirimir dúvidas (fórum geral), além de material de produção coletiva, tais como Glossários, Fórum de socialização
entre os estudantes etc.
b) Ambiente do componente curricular
Neste espaço deverá ser disponibilizado todo o material para acesso dos alunos matriculados no componente
curricular, contemplando-se um design educacional responsivo e didático. Deverá conter espaços para orientações
gerais do componente (cronogramas, plano de ensino, material didático etc), além de espaços para as e-atividades
subdivididas em períodos (semanal, quinzenal, mensal etc), contemplando-se os fóruns de discussão temática e fóruns
de dúvidas, chat online, aula interativa ao vivo (webconferência), aulas gravadas, postagem de tarefas (textos diversos,
portfólio digital etc), glossário e wiki entre outras possibilidades.
Nota sobre o material audiovisual
A estratégia pedagógica da educação a distância UFRB preconiza que sejam elaborados materiais didáticos em mídia
audiovisual para apoio às atividades pedagógicas (videoaulas e outros materiais de apoio à EaD). A proposta para os
materiais audiovisuais consistem em videoaulas gravadas no estúdio da SEAD, referente aos componentes do curso,
além de vídeos curtos com apresentação da UFRB, do CECULT, do curso e de cada componente curricular, atendendo
à seguinte formatação:
a) Vídeo de boas-vindas da Reitoria; Pró-reitoria de Pós-graduação Criação e Inovação; Direção do CECULT e
Coordenação do curso;
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b) Vídeo com apresentação do curso pela coordenação, a fim de que o aluno tenha acesso a uma rápida apresentação
geral do curso em que está ingressando, dos componentes da matriz curricular que irá cursar, dos seus professores,
além de outros detalhes que o colegiado do curso considerar pertinentes;
c) Vídeo de apresentação do componente curricular em que cada professor apresenta os objetivos do componente, o
que se espera do estudante, enfatizando a importância do componente para a formação profissional do estudante e
sensibilizando os alunos para as estratégias de estudos pela modalidade de EaD;
d) Videoaulas temáticas: considerando a importância do material didático-pedagógico audiovisual, cada professor
participante deve elaborar videoaulas sobre os temas principais de seu componente. A quantidade de videoaulas poderá
variar de um componente para outro; todavia, recomenda-se no mínimo 2 (duas) videoaulas gravadas para cada crédito
de 17h do curso. Para respeitar questões técnico-pedagógicas, as videoaulas seguirão os seguintes parâmetros:
- Tempo aproximado de 10 minutos por videoaula (entre 6 a 10 minutos);
- professor deve preparar uma apresentação multimídia (PowerPoint ou equivalente) e um script com sua fala para a
gravação com o Teleprompter. A equipe técnica de audiovisual SEAD/UFRB fará a edição da videoaula, mesclando
a fala do professor com a apresentação fornecida.
Ademais, visando a minimização do distanciamento transacional e a potencialização das interações é recomendado
que o docente de cada componente curricular planeje, no seu Plano de Ensino, a realização de no mínimo 1 (uma)
webconferência síncrona a cada crédito de 17h do curso, valendo-se dos recursos disponíveis no AVA ou em outras
plataformas online de acesso livre. Deve-se atentar para que as webconferências sejam gravadas e seus respectivos
vídeos disponibilizados no AVA, especialmente em benefício daqueles estudantes que porventura não tenham
possibilidade de participar do momento síncrono.
VI. Organização e funcionamento acadêmico e administrativo do curso (especificação, quando for o caso, das
formas de Residência, no concernente à sua estrutura e funcionamento)
O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais, modalidade a distância, será organizado
e regido pelas normas da Pós-graduação Lato Sensu da UFRB, em especial a Resolução 020/2014 e terá cunho
acadêmico com caráter a distância, via plataforma Moodle. No curso, as disciplinas serão oferecidas no formato
modular e haverá um encontro presencial, ao término de cada semestre letivo.
A integralização da carga horária do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais,
modalidade a distância, se dará em 425h de integralização curricular correspondentes a disciplinas e atividades
curriculares obrigatórias que possuem como objetivo comum proporcionar a formação do discente no tocante ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas competências digitais.
O discente cumprirá todas as disciplinas e as atividades curriculares listadas no primeiro e segundo semestres. No
terceiro semestre o aluno se matriculará no componente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a fim de elaborar
seu TCC sob a supervisão de seu orientador ou orientadora, cabendo aos docentes responsáveis pelo componente
organizar a socialização das diversas pesquisas realizadas no período do curso.
VII. Formas para proporcionar a Interdisciplinaridade do desenvolvimento do curso (práticas educativas,
proposta curricular, atividades de pesquisas etc.)
Desenvolver um projeto interdisciplinar significa quebrar com a unilateralidade do conhecimento. Segundo Ivani
Fazenda “a exigência interdisciplinar que a educação indica reveste-se, sobretudo de aspectos pluridisciplinares e
transdisciplinares que permitirão novas formas de cooperação, principalmente o caminho nos sentido de uma
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policompetência.” (1998, p. 12)9 Pensamos na totalidade, na organicidade, em processo que integre, que articule, na
unicidade de áreas aparentemente diversas, em áreas que dialoguem entre si e que tenham interesses convergentes.
É importante e necessário neste cenário pensar em diversos esquemas teórico-didáticos que propiciarão a construção
de diferentes estruturas do saber, reconhecendo que é somente a partir de uma prática pedagógica interdisciplinar que
se pode conceber o processo de ensino e aprendizagem num continuum. Precisamos antes de tudo, construir e nos
apropriar do conceito de interdisciplinaridade.
O primeiro passo para a aquisição conceitual interdisciplinar seria o abandono das posições acadêmicas prepotentes,
unidirecionais e não rigorosas que fatalmente são restritivas, primitivas e “tacanhas”, impeditivas de aberturas novas,
camisas-de-força que acabam por restringir alguns olhares, tachando-os de menores. Necessitamos, para isso, exercitar
nossa vontade para um olhar mais comprometido e atento às práticas pedagógicas rotineiras pretensiosas e arrogantes
em que a educação se exerce com competência (FAZENDA, 1998, p. 13)10.
Nesta perspectiva, o curso de Pós-graduação Lato Sensu irá aliar prática e teoria, (re)construindo as relações entre o
conhecimento e a prática humana, entre o conhecimento pedagógico e a prática educacional a partir das disciplinas as
quais não se fecham em si mesmas, mas dialogam com diversas áreas de conhecimento, conforme a nomenclatura e
as ementas apresentadas. São, neste sentido, consideradas importantes como caminhos para romper com arcaísmos e
construir novas concepções e estruturas do saber com a utilização das tecnologias digitais, considerando as vivências
e conhecimentos práticos dos discentes, os quais possuem as mais diversas formações e irão compartilhar componentes
curriculares com o objetivo de troca de olhares e experiências, e os discentes, oriundos das mais diversas graduações
e atuações profissionais.
VIII. Atividades Complementares
As atividades complementares não são obrigatórias no curso, mas serão incentivadas na forma de participação em
eventos de natureza científica. Com isso espera-se que o profissional em formação desenvolva a cultura da reflexão,
da pesquisa e troca coletiva sobre os seus saberes e práticas.
Adicionalmente, a coordenação do curso organizará no transcorrer do período eventos online na temática das
tecnologias digitais na educação, com a participação do corpo docente e convidados, objetivando promover o debate
e a discussão epistêmica e, consequentemente, contribuindo com a formação dos discentes.
IX. Critérios de Avaliação: aproveitamento e frequência
Neste curso a avaliação das aprendizagens é concebida como parte do ato pedagógico, ou seja, em uma indissociável
e dinâmica aliança entre o planejamento de ensino, sua execução e a avaliação que retroalimenta o processo de
ensino e aprendizagem, sendo incompatíveis com as abordagens autoritárias e excludentes da pedagogia tradicional.
Assim, os critérios para avaliação das aprendizagens estão embasados na sua perspectiva processual, visando a
adoção de estratégias que permitam reforçar as aprendizagens, bem como o desenvolvimento das competências e
objetivos propostos.
Nesta perspectiva processual, as avaliações das aprendizagens no transcorrer do curso se fundamentará nas funções
diagnóstica, formativa e somativa, sendo divididas em 2 (duas) etapas: a primeira realizada no transcorrer de cada
9

FAZENDA, I. C. A. Didática e interdisciplinaridade. 12. ed. Campinas: Papirus, 1998.
Op cit.
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componente curricular, com a utilização de diversos instrumentos de coleta de dados para o processo avaliativo,
contemplando-se desde a elaboração de textos diversos, apresentação de trabalhos e seminários, realização de
provas, entre outras possibilidades, decorrentes das e-atividades realizadas no AVA. A segunda etapa do processo
avaliativo consiste na avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em conformidade com as especificidades
do gênero acadêmico apresentado.
Para lograr aprovação em cada componente curricular, o discente deverá obter a pontuação mínima 6,0 (seis) para
aprovação. A não aprovação em um determinado componente não implica na descontinuidade do curso, pois o
discente reprovado em um determinado componente curricular poderá refazê-lo quando este for novamente ofertado.
Entretanto, apenas poderá obter o título de especialista o discente que consiga aprovação em todos os componentes
curriculares, considerando-se o prazo máximo de integralização do curso e alcançando ao final média aritmética
mínima de 7,0 (sete) pontos no escore do curso.
A segunda etapa da avaliação consiste na elaboração e apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
conforme definido no item X.
X. Trabalho de Conclusão de Curso
Haverá 2 (duas) modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O aluno poderá optar pela realização de um
artigo científico ou a elaboração de um objeto de aprendizagem digital (OAD). Todas deverão ser realizadas
individualmente.
O TCC no formato de artigo científico se constitui em um manuscrito original ou revisão de literatura, em umas das
temáticas dos componentes curriculares do curso. Conforme definido pela norma ABNT 6022, compreende-se como
artigo original aquele que fundamenta teoricamente, apresenta e discute os resultados de uma pesquisa de campo,
previamente aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). As revisões de literatura se constituem em uma
pesquisa bibliográfica sistematizada na temática proposta, preferencialmente apresentada no formato de revisão
sistemática de literatura, deverá ser elaborado a partir de uma problemática de pesquisa e um conjunto de referenciais
teóricos. O artigo possuirá a extensão mínima de 35 mil e máxima de 45 mil caracteres, incluindo resumo, referências
e notas de rodapé, o contemplando-se: introdução, em que será apresentada a contextualização do problema de
pesquisa, os objetivos e a importância da pesquisa; os métodos, tipos de pesquisa e instrumentos de coleta de dados;
referencial teórico; apresentação e análise dos dados e considerações finais.
Já o TCC implementado no formato de objeto de aprendizagem digital (OAD) consiste na implementação de qualquer
recurso digital capaz de ser reutilizado e remixado para apoiar atividades de ensino e aprendizagem. Nesta perspectiva,
o OAD apresentado pelo discente deve ser acompanhado por um relatório descritivo que apresente sua fundamentação
teórica, intencionalidade pedagógica, metodologia utilizada e resultados esperados no processo de ensino e
aprendizagem. O relatório descritivo do OAD deve atender ao preconizado pela norma ABNT 10719 para
apresentação de relatório técnico ou científico
Em conformidade com a Resolução 020/2014, para cada discente haverá 1(um) orientador e, no máximo, até 2 (dois)
coorientadores. A designação do orientador será de responsabilidade do colegiado de curso, ao passo que a definição
dos orientadores, caso existam, cabe ao orientador.
A definição da modalidade de TCC a ser desenvolvida ficará a cargo do discente em comum acordo com seu
orientador, que deverá fazê-la ao final do componente curricular Métodos e Técnicas de Pesquisa em Educação.
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O TCC deverá ser apresentado ao final do terceiro semestre do curso em conformidade com o calendário a ser
elaborado pelo colegiado do curso.
XI. Certificação: requisitos e responsabilidade
Para que o discente possa requerer seu certificado de conclusão de curso lato sensu, é necessário:
1 – ter concluído todas os componentes curriculares obrigatórios do curso;
2 – ter alcançado média aritmética de 7,0 ao final do curso;
3 – ter apresentado e aprovado no Trabalho de Conclusão de Curso.
Cabe ao colegiado enviar à SURRAC a lista de concluintes do curso em até 30 dias após a finalização do curso e em
até 60 dias após a entrega da documentação no colegiado por parte dos discentes da Avaliação Curricular/
Confecção de Certificado à SURRAC.
XII. Estrutura curricular

1º
SEMESTRE

2º
SEMESTRE

3º
SEMESTRE

2
3
3
3
1
12
3

Carga
horária
semanal
8
8
8
8
8
8

Carga
Horária
Total
34
51
51
51
17
204
51

3

8

51

Obrigatória

3

8

51

Obrigatória

3

8

51

Obrigatória

1
13
-

8
-

17
221
-

25

-

425

Obrigatória
Atividade
Obrigatória
-

Componente Curricular

Crédito

Introdução ao Estudo a Distância
Sociedade e Cultura Digitais
Docência Online
Cenários Virtuais de Aprendizagem
Seminário Interdisciplinar I
SUBTOTAL
Métodos e Abordagens da Pesquisa
em Educação
Tecnologias de Imagem, Áudio e
Vídeo
Jogos Digitais e Gamificação na
Educação
Tópicos Especiais em Educação e
Tecnologias Digitais
Seminário Interdisciplinar II
SUBTOTAL
Trabalho de Conclusão de Curso
TOTAL

Natureza
(Obrigatória)
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
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Quadro resumo da estrutura curricular:
Componentes Curriculares

Créditos

Carga horária (Horas)

25

425

Atividade : Trabalho de Conclusão de Curso

Sem créditos

Sem carga horária

Optativos

Sem créditos

Sem carga horária

25

425

Disciplinas obrigatórias

Total

Encontra-se anexado os planos de ensino dos componentes curriculares com a definição dos docentes responsáveis,
ementas e conteúdos programáticos aprovados pela instância deliberativa do Centro, metodologia de ensino e critérios
de avaliação, bibliografia básica/fontes de pesquisa.
XIII. Infraestrutura existente (indicação de instalações, equipamentos, recursos bibliográficos e apoio técnico
e administrativo disponíveis, identificando o que será utilizado para a proposta de curso)
Contando com uma infraestrutura adequada, a sede do CECULT abrangerá os cursos de pós-graduação lato sensu e
stricto sensu à medida que forem sendo implantados. Na sede dos programas de pós-graduação do CECULT, o
Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias Digitais, modalidade a distância, disporá de 1
(uma) sala de professores, 1 (uma) sala para grupos de pesquisa e de estudos, 1 (um) laboratório de pesquisa e leitura,
10 (dez) salas de aula, 1 (uma) biblioteca, 1 (uma) sala para a secretaria, 3 (três) gabinetes para orientação individual,
1 (uma) sala para defesa, 1 (um) auditório.
Todos os ambientes estão ligados à internet e contam com sistema de acondicionamento de temperatura,
acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, além dos seguintes equipamentos:
· Sala de professores – espaço apto a comportar até 15 (quinze) professores;
· Sala para grupos de pesquisa e de estudos, dividida em dois ambientes;
· Laboratório para pesquisa e leitura;
· Salas de aula – ambientes equipados com o mobiliário necessário para as atividades de ensino, além de TV de
quarenta (40) polegadas, caixa de som;
· Sala para atendimento externo – Anexa à secretaria, trata-se de espaço destinado ao atendimento de alunos e
comunidade em geral. Conta com cadeiras para o público, balcão de atendimento e armário;
· Sala da secretaria – Sala destinada aos funcionários responsáveis pelo funcionamento administrativo da pósgraduação e atendimento externo.
Também cumpre ressaltar a parceria existente entre o CECULT/ UFRB e a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia,
que tem viabilizado o uso do Teatro Dona Canô para a realização de uma série de atividades do Centro. Por meio de
parcerias com entidades locais, o CECULT ainda tem realizado uma série de atividades na Casa do Samba, sede da
Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia e do Solar Paraíso, um casarão de 350 anos de
propriedade particular.
A UFRB dispõe de um Sistema de Bibliotecas, composto por 06 (seis) unidades, são elas:
· Biblioteca Universitária de Cruz das Almas – BC;
· Biblioteca de Cachoeira – CAHL;
· Biblioteca de Santo Antônio de Jesus – CCS;
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·
·
·

Biblioteca de Amargosa - CFP;
Biblioteca de Santo Amaro da Purificação – CECULT;
Biblioteca de Feira de Santana – CETENS.

Cada biblioteca está sediada nos seis diferentes campus da UFRB (CECULT, CCAAB, CETENS, CAHL, CFP,
CCS), que, por sua vez, são subordinadas administrativamente às Direções dos Centros de Ensino e ligadas
tecnicamente à Coordenadoria de Informação e Documentação - CIDOC, órgão vinculado à Pró- Reitoria de
Planejamento.
Além do serviço de empréstimo de livros e multimeios em domicílio (restrito à comunidade da UFRB), o Sistema
de Bibliotecas da UFRB oferece outros serviços como: elaboração de fichas catalográficas, orientação ao uso do
Portal de Periódicos da Capes, treinamento ao usuário, auxílio em pesquisa bibliográfica, disponibilização de TCC
em base de dados (BDTCC) e Repositório Institucional (RI/UFRB), onde são disponibilizados teses, monografias,
livros e outros materiais produzidos pela comunidade da UFRB.
Vale ressaltar que os discentes de um campus podem solicitar empréstimos de livros constantes no acervo da
biblioteca de outro campus, em outra cidade, por meio da rede integrada de bibliotecas da UFRB. Assim, a presença
física do discente na biblioteca setorial se torna dispensável, facilitando o fluxo dos livros disponíveis e o trânsito
entre os campus.
A gestão dos serviços das bibliotecas se dá através do Software Pergamum, sistema informatizado de gerenciamento
de Bibliotecas, desenvolvido pela Divisão de Processamento de Dados da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, que contempla as principais funções de uma Biblioteca, gerenciando, de forma integrada, desde a aquisição
até o empréstimo, relatório e outros. Permite, também, a renovação e reserva de materiais on-line, podendo ser
realizado fora do ambiente da Biblioteca. Além do acervo físico, o sistema de Bibliotecas da UFRB possui acesso
direto aos portais da CAPES.
O Portal de Periódicos da Capes oferece acesso a textos completos disponíveis em mais de 37 mil publicações
periódicas, internacionais e nacionais, e às diversas bases de dados que reúnem desde referências e resumos de
trabalhos acadêmicos e científicos até normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de materiais,
cobrindo todas as áreas: Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Agrárias,
Linguística, Letras e Artes, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra. Como já destacado, os alunos da
UFRB podem contar com orientação de servidores do sistema de Bibliotecas da UFRB sobre o uso do acervo do
Portal.
O Núcleo de Biblioteca Setorial do CECULT presta serviços para comunidade acadêmica do Centro, atendendo o
ensino, pesquisa e extensão. O Núcleo está subordinado administrativamente à Direção do CECULT e, tecnicamente,
responde às diretrizes e orientações da Coordenadoria de Informação e Documentação do Sistema de Bibliotecas da
UFRB.
XIV. Planilha orçamentária
Não se aplica.
XV. Recursos financeiros (existentes e a serem obtidos, explicitando se existe participação das agências de
fomento
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Planeja-se submeter esta proposta de curso para financiamento do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
mediante edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
XVI. Corpo técnico administrativo
Inicialmente será necessário o apoio de 1 (um) servidor técnico administrativo, cedido pelo CECULT, com carga
horária de 40 horas semanais para realização das atividades administrativas específicas do curso de pós-graduação
como emissão de ofício; registro das atividades no sistema acadêmico; emissão, elaboração, recebimento e
arquivamento de documentos, entre outras atividades inerentes ao profissional técnico administrativo.
XVII. Relação de professores com titulação, regime de trabalho e disciplina a ser ministrada. Anexar os
respectivos curricula vitarum e a comprovação da titulação acadêmica mais alta (dispensável para os
membros de corpo docente permanente de curso de pós-graduação Stricto Sensu da UFRB)
Docente

Disciplinas a serem ministradas

MSc. Adilson Gomes dos Santos

- Introdução ao Estudo a Distância
- Cenários Virtuais de Aprendizagem

DE

Dr. Adriano Dantas de Oliveira

- Sociedade e Cultura Digitais
- Métodos e Abordagens de Pesquisa
em Educação
- Seminário Interdisciplinar II

DE

Dr. Danillo Silva Barata

- Tecnologias de Imagem, Áudio e
Vídeo

DE

Dr. Eniel do Espírito Santo

Regime de Trabalho

- Docência Online
- Seminário Interdisciplinar I
- Tecnologias de Imagem, Áudio e
Vídeo
- Jogos Digitais e Gamificação na
Educação

DE

Dra. Fabiana Lopes de Paula

- Introdução ao Estudo a Distância

DE

Dra. Franciane Rocha

- Tópicos Especiais em Educação e
Tecnologias Digitais
- Trabalho de Conclusão de Curso

DE

Dra. Isa de Jesus Coutinho

- Jogos Digitais e Gamificação na
Educação

Dr. Klayton Santana Porto

- Cenários Virtuais de Aprendizagem
- Tópicos Especiais em Educação e
Tecnologias Digitais

Docente convidada
(Secretaria Municipal de
Educação de Salvador)
DE
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Dra. Mariana Balen Fernandes

- Trabalho de Conclusão de Curso
- Seminário Interdisciplinar II

DE

Dr. Roney Gusmão Carmo

- Sociedade e Cultura Digitais
- Seminário Interdisciplinar I

DE

Dra. Sara Dias-Trindade

- Docência Online

Dra. Tatiana Polliana Pinto de Lima

- Métodos e Abordagens de Pesquisa
em Educação

Docente convidada
(Universidade de Coimbra)
DE

XVIII. Anuência dos Centros quanto à participação de seu pessoal no curso e a declaração de cada docente
comprometendo-se a preparar o material didático e ministrar a disciplina.
Anexado.
XIX. Regimento interno do curso
Anexado.
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