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Resumo:   

O momento atual, marcado pela pandemia do coronavírus, impôs 

transformações na dinâmica da sociedade, que repercutiram diretamente na 

Educação. Nesse segmento, a recomendação de distanciamento ou isolamento 

social implicou na paralisação de atividades presenciais, requisitando enfrentar 

o desafio da revisão de concepções e práticas de ensino. 

Nesse contexto, torna-se relevante a realização de processos de formação na 

perspectiva da aquisição ou aprimoramento de competências e habilidades 

relacionadas a atuação docente na tessitura da educação mediada por 

tecnologias digitais. 

Mediante o exposto, pretende-se realizar um curso de formação docente que 

integre análises que contextualizem o atual momento histórico, ressaltando os 

desafios para o processo de ensino e aprendizagem, e abordagens teórico-

conceituais relacionadas ao ensino desenvolvido a distância ou remotamente e 



de natureza instrumental associadas as ferramentas digitais na perspectiva da 

mediação didático-pedagógica. 

O curso Educação mediada por tecnologias na era digital: itinerários de 

(in)formação docente objetiva contribuir para o aprimoramento de 

competências e habilidades para ensinar a distância ou remotamente e, assim, 

delinear possibilidades de superação das dificuldades e dos desafios que se 

evidenciam na prática docente em face da pandemia e suas repercussões na 

rotina escolar.  

Neste momento, em que a sociedade se encontra imersa em uma crise 

sanitária que se revela como tragédia humanitária, o ensino mediado pelas 

tecnologias tem requisitado dos professores a busca por processos formativos 

que possibilitem (re)aprender a ensinar na tessitura das conexões e redes.  

Nessa perspectiva, torna-se premente que os professores desenvolvam 

competências para o trabalho pedagógico com o uso de tecnologias, 

considerando as dimensões pedagógica, tecnológica, socioemocionais, 

comunicacional e exploratória. São competências que se articulam as 

experiências vividas e são acrescidas de elementos contemporâneos, posto 

que o tempo presente tem desafiado os professores a se (re)construirem e a 

construírem com os alunos capacidades de interação social, empatia, 

resiliência emocional, criatividade e pensamento crítico.  

 

 

PROGRAMAÇÃO:  

DIA 20.08.2020 

14h Abertura e apresentação do  2º Curso 

 Prof. Luiz Eduardo do Nascimento Neto. (UERN - Pau dos Ferros). 

 Prof.ª Titular Ione Rodrigues Diniz de Morais (UFRN) 

14h10min ás 17h 

Plataformas digitais para a mediação e (in)formação  didático-pedagógica 

no ensino. 

Expositora: Profa. Dra. Shirlene Santos Mafra Medeiros (UERN- Caicó) 

Mediador: Técnico: Nestor Gomes Duarte Júnior ( PROGEP) 

 Dia 21.08.2020 – 15 ás 17h  

Metodologias ativas mediada por tecnologias: a reinvenção do saber fazer 

docente. 

Expositora: Profª Drª. Rosa Maria Rodrigues Lopes (UERN- Mossoró) 

Mediadora: Prof.ª Titular e Drª. Ione Rodrigues Diniz de Morais (UFRN- Natal 



24.08.2020- 14h ás 17h 

Planejar o (Re)aprender a ser professor: aplicações no ensino remoto. 

Expositoras: Prof.ª Titular e Drª. Eugênia Maria Dantas (UFRN- Natal) 

Mediadora: Prfª Ma. Maria José Costa ( UERN-Mossoró) 

25.08.2020 -  14h ás 17h 

Tecnologias digitais da mediação didático-pedagógica no ensino: google 

for education 

 Expositor: Rodolfo Araújo de Carvalho (Mestrando em Inovação em 

Tecnologias Educacionais – UFRN) 

 


