
SÍNTESE DA REUNIÃO DO GD DAS TIC EM 06.06.2012 

Esta síntese relata os principais assuntos tratados nesse encontro do GD das TIC: 

1. Apresentação do curso de mediadores do PIU 

 

 Importância de construir a cultura digital e formar público. A área de cultura 

tem experiência em formação de público, poderia ser um exemplo para nós. 

 Um exercício muito elogiado foi a Linha do Tempo Digital do mediador, que 

pode ser aproveitado em outros cursos. 

 Conteúdo importante: desenvolver habilidade de sistematização do mediador. 

 Atividades mais usadas: fórum e wiki. 

 É preciso um aprofundamento na criação de estratégias de didática de uso do 

fórum: pequenos grupos, técnicas de debates usadas em formações 

presenciais, etc. 

 É preciso encontrar um equilíbrio entre atividades de interação e 

apresentação de conteúdo: há tendência ao exagero de atividades e 

conteúdos, o que sobrecarrega o aluno e o mediador. 

 Investir nas estratégias de aproximação dos participantes. 

 

2. Necessidades dos cursos 

 Formar mediadores que atuam tanto presencialmente como a distância. 

 Aprender a calcular o tempo de dedicação do aluno e do mediador. 

 Desenvolver matrizes avaliativas para os cursos. 

 

3. Competências do mediador  

 Esse deve ser um ponto de debate e sistematização do GD de TIC. 

 Favorecer a interação entre os participantes. 

 Partir das competências do formador presencial para fazer a transposição para 

as competências do formador a distância. 

4. Aprimoramento do Guia TIC na Educação 

 Até o dia 22/06, o grupo ainda fará contribuições ao Guia TIC na Educação. Depois será 

finalizada a primeira versão, incluindo as colaborações, e com uma consideração final, 

apontando o que é necessário aperfeiçoar/aprofundar. 

 Incluir na Apresentação os pontos que serão abordados nas próximas versões do Guia. 

o  o quanto a estratégia de formação a distância depende os objetivos da 

formação; 

o  competência dos mediadores;  

o  gestão de captação dos participantes  

o  monitoramento e  avaliação. 

 

5.Sugestões de ações para o Núcleo de TIC e/ou para o GD de TIC  



 Desenvolver oficinas para o Cenpec de recursos tecnológicos utilizados nos 

cursos. 

 Fazer um banco de tutoriais que possam ser reaproveitados para todos os 

cursos. 

 Claudemir vai trazer para o grupo a experiência do uso do caderno de 

webcurrículo realizada na ECA. 

 Marcia Coutinho vai trazer na reunião de agosto o levantamento de 

experiências de TIC na educação que está fazendo para o projeto Sinditeles. 

 As sínteses do encontro serão feitas em forma de rodízio entre os 

participantes. 

6.Tarefas para o próximo encontro 

 O tema será avaliação. 

 Os participantes devem trazer o que já têm em relação à avaliação em 

ambientes virtuais. 

7. Providências gerais 

 Enviar a senha de visitante para o curso de mediadores do Prêmio Itaú-Unicef 

para os participantes do GD. 

 Compartilhar senhas para a publicação no blog do Núcleo TIC e Educação (está 

sendo estudada uma forma de liberar essa senha). 

 Adriana:  compartilhar o texto de Carla Coscarelli sobre Cultura escrita na sala 

de aula (em tempos digitais). 

 

 

 


