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Frederic Michael Litto 
Presidente da Abed 
 
10ª Senaed – 400 inscritos 
 
Alunos de EaD não têm direito ao FIES 
 
Abed está criando um modelo de autoavaliação para as instituições que oferecem EaD 

 
 



 
 

Carlos Vogt  
Universidade Virtual do Estado de SP - Univesp 
 
Criada em 2012 
Integrada ao sistema da UAB 
35 doutores, 5 titulares 
oferece cursos em parceria com outras instituições: Unesp, USP, Unicamp, CP Souza, Prefeitura de SP, Capes, UAB, 
Fundação Padre Anchieta 
Graduação, Pós-graduação e Extensão 
Pedagogia e Licenciatura  turmas de 1.500 alunos – 900 formados 
Ciências 
Ética valores e cidadania 
Ética valores e saúde 
Inglês e espanhol 
Formação de mediadores e professores para a Defesa Civil 
Licenciatura em  Biologia, Química, matemática e engenharia de produção e computação 
 
15.530 vagas – 7.276 formados 
 
Canal no You Tube  - 2800 vídeos 
 
TV Cultura canal 2.2  
 
Revista pré-Univesp – para alunos pré-universitários  e professores do Ensino Médio com aulas e planos de aulas 
 



 

Luiz Roberto Liza Curi 
Presidente da Comissão de Diretrizes para EaD do Conselho Nacional de Educação  
 
Marco legal da EaD 
EaD = 4% dos cursos superiores 
EaD cresceu 12% no último censo, bem mais em relação aos 3,1% do presencial 
66% dos municípios não possuem educação superior 
46% da demanda de EaD é nas licenciaturas  
 
Situação do Ensino Superior: 
Oferece cursos que não atendem à demanda da sociedade (Contabilidade e Direito são os mais 
oferecidos) 
Apenas 5% dos estudantes de Engenharia presencial se formam 
Avaliação do ES: o que os alunos aprendem é avaliado (se o curso ensina bem ou não) mas não é 
avaliado como atuam os egressos e se eles têm emprego) 



Guiomar Namo de Mello  
Presidente do Conselho Estadual de Educação – SP 
 
Saber ler é condição para ser aluno de EaD. Consolidar a EaD depende disso. 
Desrupção: EaD entra como um torpedo na educação seja online ou não, nos seguintes pontos: 
- Na alma da educação que é a mediação da aprendizagem. É preciso formar bons educadores a 
distância para que possam mudar a relação pedagógica e metodológica para aperfeiçoar a 
educação. 
- No planejamento, que é essencial. Nesse ponto, a EaD pode ensinar a educação presencial. 
- Educar com base na autonomia do aluno 
 
É preciso romper as barreiras disciplinares. 
Estamos entrando na era das plataformas educativas pensando tecnologia com qualidade. 
EaD tem esse poder desruptivo com educação de autoaprendizagem, em cima de um conjunto de 
competência fundamentadas na Blended Learning. EaD com presencial e flexíveis. 



Janes Fidelis Tomelin 
Diretor da Universidade Anhembi Morumbi – SP 
 
A tecnologia desafia a metodologia que temos. 
Quem resiste ao EaD é ingênuo ou desconhece a qualidade de formação que se consegue garantir 
nessa modalidade. 
Destaque para a aprendizagem colaborativa. 
Importância da institucionalização da EaD no sentido de promover uma assemelhação cultural com 
o presencial, quebrando essa barreira do presencial e a distância. 
Tecnologia e metodologia são caminhos convergentes que permitem trilhar novas oportunidades e 
otimizar a criatividade pedagógica dos processos educativos 
Conhecer e refletir novas tecnologias permite redimensionar metodologias a caminho da inovação 
na educação. 



Modelos de mediação 
Consuelo Aparecida Sietski Santos – Unicorreios 
 
Universidade coorporativa com sede na UNB 
Correios têm 125 mil empregados , 94% com Ensino Médio 
Cursos de 10 horas /turma 50 alunos 
Formação dos tutores (funcionários): 40hs presenciais + 40hs a distância 
Inspira-se nos estudos de George Siemens 2003 – Conectivismo 
 
 
 
  
 
 

EAD requer EAD não é  

Planejamento Educação em massa 

Modelo estruturado Construção de conhecimento 
individual 

Inovação contínua 

Investimento 



 
 
 
 

Modelos de mediação 
Consuelo Aparecida Sietski Santos – Unicorreios (continuação) 
 
Mediação: dialógica, colaborativa, interativa 
 
Tutor: 
Tutor pode ou não ser autor  
foco no motivacional  
Estimular para a socialização /compartilhamento 
oportunizar várias ferramentas de discussão 
entender o ritmo de aprendizagem do aluno 
fomentar a autonomia 
conhecer as ferramentas tecnológicas 
é um educador (não necessariamente um professor) 
 
Equipe: gerente; analista; coordenador; DI; conteudista; web designer; designer 
gráfico;  revisor de texto; jornalista  
 
  
 
 



 
 
 
 

Modelos de mediação 
Rebbeca Vilagran Reimao Mello Seoane - FGV Online 
 
Capacitação de tutores: 45hs (3 meses) 
25% conceitos pedagógicos 
20% sobre EaD 
55% sobre EaD na FGV online 
 
50% de aprovação 
 
Qualidades do tutor: Dinâmico; visão crítica e global; capacidade para estimular a busca pelo 
conhecimento; habilidade com as tecnologias de comunicação e de avaliação 
 
Média de remuneração: R$ 3.000 por 2 meses de trabalho com uma turma de 40  
alunos (muitos são mestres e até doutores) 
 
Tutores recebem por quantidade de aluno 
Gerenciamento automático de postagens e envio de tarefas - Moodle 
 
 
 
 



 
 
 
 

Institucionalização da EaD nas instituições 
Carlos Fernando Araujo Junior – Unicsul/Unicid 
 
É necessário que a instituição estabeleça diretrizes e integre a EaD com seus processos, gestão, 
metodologia e avaliação através de mecanismos de isomorfismo (colocar na mesma forma) e 
homogeneização de processos e estruturas. 
 
Desafios: 
- Cultura 
- Avaliações externas de cursos e programas 
- Avaliações institucional – internas 
- Credenciamento/recredenciamento institucional 
- Exame Nacional de Desempenho (Enade) 
- Marco regulatório 
- Atualização tecnológica e inovação 
 
EaD tem que ser vista como parte integrada da instituição e não apenas uma parte dela. 
 
 
 
  
 



 
 
 

Institucionalização da EaD nas instituições 
Lúcia Inês Kronemberger de Andrade - Unigranrio 
 
Resumo do processo 
- Capacitação aos professores novos quanto a EaD 
- Implantação do Blended Learning 
- Implantação, acompanhamento e avaliação dos cursos 
- Consolidação e crescimento 
 
O protagonista é o aluno através de uma aprendizagem significativa e autoconhecimento. 
 
Houve redefinição de papéis dos docentes e tutores como também a transformação do individual 
para o coletivo. 
 
Modelagem Pedagógica: 
- Unicidade – presencial e EaD 
- Aprendizagem significativa 
- Currículo baseado no desenvolvimento de competências pessoais e profissionais 
- Metodologias ativas : estudo de caso/projetos e problematização 
- Matriz curricular que integra as demais disciplinas (presencial e EaD) 
 
 
 



 

Institucionalização da EaD nas instituições 
William Ramalho – Universidade Empresarial Sabesp/Senac 
 
Educação com apoio da tecnologia não é mais a distância ou presencial, é híbrida. 
Movimento natural que veio para ficar 
Demanda por competência (coorporativo) – modelo de Gestão de Pessoas – a partir das 
competências institucionais e liderança = performance humana e empresarial 
Capital humano com força de competitividade 
Competências X Desempenho – através de avaliações = carreira, alocação de pessoas e outros 
 
Indicação pelos gerentes para ampliação de conhecimentos e competências (por ordem de 
escolha): 
1º EaD 
2º Vídeo 
3º Presencial 
4º Eventos/Seminários 
 
36% dos cursos na Sabesp são EaD.  
 
 



Immersive learning e gamification learning 
Sol Pinheiro Klapztein – UFRJ 
 
Jogos e Gamificação como ferramentas de auxílio à educação 
Estudo acadêmico dos jogos – Ludologia 
 
Características do jogo: 
- Proporciona prazer e interesse 
- Participação voluntária 
- É possível sempre errar, começar de novo ou tentar novos caminhos 
- Tem um fim em si mesmo 
 
Gamificação: uso dos conceitos de jogos e de game design em contexto externo aos jogos. 
 
Game Design: criação de regras e estruturas de jogos 



 
 
 
 

Immersive learning e gamification learning 
Sol Pinheiro Klapztein – UFRJ (continuação) 
 
Principais conceitos de Gamificação: 
- Participação voluntária e engajada 
- Desafios compatíveis com habilidades do usuário 
- Metas claras e estimulantes para que influenciem engajamento 
- Sistema estimula respostas rápidas e claras 
- Elementos de incerteza ou surpresa podem potencializar o prazer do usuário 
- Mecanismos de jogo (pontos, status e outros) como agentes motivadores 
- Fatores sociais (competição, cooperação, comunicação, coletividade) 
- Meta final é o prazer aliado a aprendizagem 
 
Metodologias: 
Quest to learn: www.q2l.org 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Immersive learning e gamification learning 
Rogério Favero – PlayLearn 
Faz jogos para educação corporativa 
 
Jogo não é apenas para geração Y que não gosta de receber material sem interagir. 
Feedback da utilização de jogos é maior que pelo e-learning. 
Com a mesma base de jogo ainda há possibilidade de troca de visual e outras interações para 
reutilização 
Maior a satisfação do usuário 
Tanto entretenimento quanto aprendizagem se complementam 
 
Baseado em Cases reais: 
O aluno é o personagem e interage com personagens, documentos 
Necessário manter uma sequencia lógica 
Promove imersão maior 
É importante entender qual o jogo que o público joga 
É mais efetivo estratégias mistas onde o e-learning + jogo são utilizados para prática da aprendizagem 
 
Realidade Virtual: exemplo de utilização: operador de guindaste operando um guindaste pelo óculos 
Rift  
 
 
 



Immersive learning e gamification learning 
Eliane Schlemmer – Unisinos - UFRGS 
 
Professora titular e Pesquisadora sobre immersive learning 
 
Jogos são ferramentas icônicas e especiais, que mesclam prazer e interesse, onde o usuário aprende se 
divertindo. 
 
Games: Jogo educacional / jogo comercial para processo de ensino aprendizagem / plataformas para 
construção de games 
 
Gamificação: usa mecanismos de games para aprendizagem. Concentra várias teorias de 
aprendizagem, a partir de uma única proposta metodológica. 
 
Pesquisa em educação digital – Second Life – Ilha Unisinos 
 
Princípios básicos da Cibercultura – André Lemos  
- Software livre de realidade virtual 
- Open simulator 
- Open wonderland 
 
Eleonora Jorge Ricardo – Unitec 
livro: Educação a distância – professores autores em tempos de Cibercultura 



 
  
 

Educação a Distância – professores autores em tempos de Cibercultura  
Eleonora Jorge Ricardo – Anitec 
Lançando o livro com o nome da palestra: criar textos didáticos de qualidade que consigam atrair 
e reter alunos, e o principal, promover aprendizagem.  
 
Professor precisa criar seu próprio discurso pedagógico. 
fontes:  Foucault – O que é o autor / Paulo Freire 
 
Professor precisa saber escrever.  
 
O emponderamento do professor,  autonomia com incomodação, esse é seu discurso didático e está 
sendo possível com a ajuda das TIC.  
 
EaD potencializa a participação conjunta professor e aluno. 
Espaços de produção de conteúdo: blog, twitter, facebook, wiki 
 
Quem tem feito boa formação de professores autores: Uned, UA (Portugal) Cedery 
 
Os professores-autores precisam ter a capacidade de aliar as novas linguagens, novas formas 
discursivas, novos suportes e materiais as práticas educacionais virtuais e a mediação. 
 
 
 



 
 
 
 

Webcurrículo e educação presencial e a distância 
Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida - PUC SP 
 
EAD não é uma educação a parte: é uma das possíveis formas de educação (muito falado por 
várias pessoas) 
 
Usa o termo TDIC – Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (e não TIC) * 
 
Dilema: oferecer tudo definido previamente esperando que o aluno aprenda ou criar situações 
livres para o aluno decidir o que quer aprender? 
 
No EaD tudo fica registrado.  
 
Como diz Lev Vygotsky  que é importante ressignificar a escola. 
 
 
 
 
 
 
  
 

• Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e  Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) são as microeletrônicas, 

computacionais e de telecomunicações. 

   TEDESCO, J. C. (Org.). Educação e novas tecnologias. São Paulo: Cortez; Buenos Aires: Instituto Internacional de Planejamento de la 

Educación; Brasília: UNESCO, 2004.  

   Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)  são tecnologias digitais de informática e de redes de troca de dados,  tecnologias 

que têm o computador como instrumento principal.  

   ALONSO, C. A. Internet no Brasil – alguns dos desafios a enfrentar. Informática Pública, v. 4, n. 2, p. 169-184, 2002. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Conteúdo prescrito Construção social 

Material é fonte principal Se constitui na ação 

O mesmo material serve para 
qualquer lugar 

Multicultural: integra 
conhecimento científico com 
conhecimento local/cotidiano 

Planejamento aplicado Planejamento apenas espinha 
dorsal – reelaboração na ação 

Avaliação pontual, somativa, 
automatizada 

Avaliação processual 
formadora 

Exige professor bem 
preparado 

Webcurrículo e educação presencial e a distância 
Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida - PUC SP (continuação) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 

Webcurrículo e educação presencial e a distância 
Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida - PUC SP (continuação) 
 
Tecnologia é ferramenta mas é também representação do pensamento. Há uma nova 
forma de estruturar a produção do conhecimento. 
 
Webcurrículo:  
- TDIC como estruturantes e não determinantes do currículo 
- Concepção de currículo interfere nos modos de interação e produção por meio das 
TDIC 
- Currículo em rede de conhecimento, de pessoas, de recursos, de linguagens e de 
contexto. 
- Integração é potencializada 
- Ferramentas e interfaces da Web propiciam a coautoria 
 
Currículo aberto, flexível, com inúmeros percursos, diversos pontos de partida e de 
chegada. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 

Webcurrículo e educação presencial e a distância 
Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida - PUC SP (continuação) 
 
Currículos múltiplos (Silvio Galo) 
Currículos e narrativas digitais: uso de múltiplas linguagens para reconstruir a 
experiência e representar a compreensão de si mesmo e do mundo (Bruner, 1997 e 
Narrativa digital – Almeida e Valente, 2012) 
 
Análise das narrativas revela o currículo real desenvolvido, modo de ser, pensar de 
cada aluno, convergências e singularidades entre as narrativas dos alunos. (Larossa) 
 
Webcurrículo é um currículo integrado e integrador: 
- Integra sujeitos no ato educativo (professor e aluno) 
- Integra conhecimento sistematizado e múltiplas linguagens 
 
Webcurrículo permite identificar: 
- Currículo real desenvolvido e experienciado 
- Modo de ser e pensar 
- Convergências e as singularidades entre narrativas curriculares individuais 
 
 
 
 



 
  

Os limites do virtual na educação real 
Romero Tori – USP e Centro Universitário Senac (romerotori.org) 
 
Virtual é o potencial de uma realidade.  
Ex.: semente (é a árvore virtual) árvore (é a semente virtual) Lev Vygotsky 
 
Real é ter a sensação que aquilo é real, que nossos sentidos consideram ser realidade. 
 
O virtual é um meio. A aula virtual será cada vez mais real e o virtual não será sentido. 
 
O virtual já consegue ultrapassar o real: 
- Realidade aumentada: acrescentar elementos virtuais que aumentam a realidade (maquiagem, 
óculos Rift ) 
- Ambientes virtuais tridimensionais – Ex.: Second Life 
vantagens:  orientação, navegação, modelos mentais (mais recursos cognitivos), imersão, manipulação 
direta, percepção de presença em mediações tecnológicas, subjetiva que faz você acreditar que está 
presente. 
 
Presença social – com alguém (webconferência, Skype, telefone) 
Presença física – estar com alguém em algum lugar 
 
Os limites do virtual não existem e já foram ultrapassados na educação real. 
 
 



 
  

Tecnologia em EaD 
Douglas Silveira de Assis – Anhembi Morumbi 

 
Ava tem estrutura como mídia social: 
- Apropriação criativa = usuário ultrapassa o ambiente 
- Conversação – cooperação e embate de ideias 
- Diversidade de fluxos 
Mas então porque não conseguimos atingir plenamente as características dos projetos desenvolvidos 
em EaD? O estudante apenas opera a máquina e não utiliza todas as ferramentas no AVA. 
 
O estudante é o transformador do conhecimento e o nº de ferramentas que estamos utilizando é o 
ideal. Porém, como as ferramentas conversam entre si pedagogicamente? Vídeo falando sobre A / 
Wiki falando sobre A / fórum falando sobre A 
 
Proposta:  
- O aluno tem que ter autonomia “imaginária”, pensar além do proposto havendo a apropriação 
criativa. 
-  Tem que haver conexões entre as atividades /ferramentas para que gerem um saber real (diferença 
entre informação e conhecimento) - Vídeo falando sobre Chapeuzinho Vermelho/ Wiki falando sobre 
Vovó / fórum falando sobre a atitude do Lobo Mau 
- Não contar uma história roteirizada, cabe ao estudante se aprofundar e criar paixão pelo 
conhecimento, conhecimento não programado originalmente 
 
 



Tecnologia em EaD 
Angelita Marçal Flores – Unisa 

 
Teleaulas (satélites) X Internet (100% web) 
 
Teleaulas  
 
Potencialidades: 
- Contribui para expansão do EaD 
- “Presença” professor  
- Atende aluno que tem dificuldades para estudar e se organizar sozinho 
- Via satélite, ao vivo e para milhares de alunos 
 
Limitações: 
- Turma presencial por curso, com 1 tutor 
- Obrigatoriedade de presença, 2 dias fixos 
- 1 docente por disciplina ao vivo (não consegue assumir outra atividade naquele momento) 
- Necessidade de ampliação de corpo docente ára atender demanda 
- Estrutura cara (como programa TV) 



Tecnologia em EaD 
Angelita Marçal Flores – Unisa (continuação) 

 
Teleaulas (satélites) X Internet (100% web) 
 
Modelo Web 
 
Potencialidades: 
- Turma do jeito que quiser, atemporal 
- Não precisa presencial 
- Interação bidirecional 
- Redução de espaço físico 
- Tutor atende várias turmas 
- Corpo docente otimizado 
- Compartilhamento de disciplinas iguais 
- Ocorre mesmo com poucos alunos 
 
Limitações: 
- Internet de alta velocidade não está disponível em todo o Brasil 



Tecnologia em EaD 
Leandro Moura – Anhembi Morumbi 

 
Aplicativo para EaD como motivador do processo ensino-aprendizagem 
 
Aplicativo Mobile para deixar EaD mais dinâmico com intenção de aumentar a permanência de aluno 
no AVA: 
 
- Maior participação do aluno no AVA 
- Motivação intrínseca X extrínseca 
- Tornar mais visível o que existe no AVA 



Design Instrucional para EaD 
Andrea Filatro – Senai 

 
Apresentação Pecha Kucha (japonês – Conversa Rápida) – 20 slides em 20 segundos cada 
 
Design Instrucional ubíquo, mais abrangente e generalizado. 
 
A equipe interna tem que pensar mais estratégias em relação ao Design Instrucional que é mais 
macro, visando soluções mais abrangentes. 
 
Design Contextualizado:  Reconhece a necessidade de mudanças durante o processo, captando 
situação didática para melhorar o Design Instrucional inicial.  
 



Design Instrucional para EaD 
Vani Moreira Kenski – Site educacional 

 
Design Instrucional: formação e ação 
 
Design Instrucional deve pensar para o futuro, inovação e avaliação de tudo e de todos, parte do 
processo. Gestão e articulação em todos os processos. 
 
Aperfeiçoar o DI não só para inclusão, mas para todos: 
- Textos mais curtos 
- Glossários técnicos 
- Imagens que ilustram conceitos abstratos 
 
As soluções estão todas dentro de uma lógica de um processo digital. Não exclua nenhum tipo de 
acesso tecnológico garantindo a aprendizagem. Sempre pode ser melhor. 
Professor tem  que ser sedutor para trazer aluno no processo e objetivo. 
 
 



Design Instrucional para EaD 
Vani Moreira Kenski – Site educacional (continuação) 

 
 
 
 

Foto: Solange Marques 



Design Instrucional para EaD 
Paula Carolei - Gameout 

 
Design Instrucional: Imersivo / Gamificação 
 
Relação com o conhecimento: experimentação, instrução, criação. 
 
Transformar instrução em experimentação. O DI deve transferir desconstrução em experiência. As 
inovações tem que ter impacto. O DI tem que pensar na lógica que está a tecnologia. 
 
O DI faz labirintos, cria desafios. 
 
A aprendizagem é algo que não conseguimos controlar, conseguimos visualizar os processos mas o 
outro irá aprender do seu jeito. 
 
Cesar Nunes fala muito sobre tornar o processo visível (produção e interação). 
 
O DI tem o grande segredo que é mapear os processos (mapeamento e recuperação) 
 
Desafio: 
- Limites da criação: você pode ter asas e criar coisas novas com consciência do limite do papel do DI 
 



Design Instrucional para EaD 
Paula Carolei - Gameout (continuação) 
 
Práticas imersivas (Young) 
- Função Sensação 
- Função Sentimento 
- Função Pensamento 
- Função Intuição 
 
A imaginação é mais poderosa que a inserção. 
 
Game Persuasivo – Físico com virtual 
 
A grande importância é observar oque a tecnologia causa de transformação no processo ensino-
aprendizagem. 
 
Quanto as novas tecnologias, tudo tem possibilidades e limites, o que já existe tem seu valor também. 
 
Gamificação: entender das características de Game para que possa ser incorporado na aprendizagem 
 
 



Design Instrucional para EaD 
Paula Carolei - Gameout (continuação) 

 
Temos que ter escuta o tempo todo, pensando nas competências e desafios que são sempre 
diferentes. O ideal é fazer um processo para fazer com que a pessoa saiba oque ela quer, aprende e 
como pode ser mais fácil aprender. 
 
Quando você observa como o aluno joga você terá informações como ele aprende. No caminho o 
aluno será diferente do que se imagina além do self grupal. 
 
Importante dar aberturas e possibilidades numa escrita permanente e negociar na interação, durante 
o processo. 
 
O DI tem que ser catalisador dos diálogos. 
 
 



Inovação em tecnologias educacionais e educação a distância 
Alunos do curso de pós-graduação online Inovação em Tecnologias Educacionais e membros do NPTE 
- Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais da Universidade Anhembi Morumbi apresentarão 
suas pesquisas atuais sobre o tema. Uso de e-Portfólios e redes sociais em educação.  

Coordenação: João Mattar - TIDD-PUC/SP e Anhembi Morumbi 
 
Apresentação Pecha Kucha (japonês – Conversa Rápida) – 20 slides em 20 segundos cada: PPT e fala 
ao vivo / PPT e fala em vídeo  - além dos conteúdos das pesquisas apresentadas, a  utilização do Pecha 
Kucha foi utilizada como e-Portfólio, relato  do registro da aprendizagem. 
 
DI Aberto – construído a partir da interação dos participantes. Custo menor que no DI fixo, porém 
necessita de tutoria. Atividades complexas. 
 
DI Contextualizado – mecanismos para automação, personalização e adaptação. 
 
Semipresencial com no máximo 20% participação online. 
 
 



Inovação em tecnologias educacionais e educação a distância 
Alunos do curso de pós-graduação online Inovação em Tecnologias Educacionais e membros do NPTE 
- Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais da Universidade Anhembi Morumbi apresentarão 
suas pesquisas atuais sobre o tema. Uso de e-Portfólios e redes sociais em educação.  

Coordenação: João Mattar – TIDD - PUC/SP e Anhembi Morumbi  (continuação) 
 
- Sala de aula invertida sobre a ótica do DI – Os alunos aprendem em casa (vídeo, textos) e na sala de 
aula farão exercícios com ajuda (professor e demais alunos) 
 
Em casa o DI fixo online, com chats e fóruns para complementar. 
Presencial o DI aberto mais dinâmico e flexível 
 
- Gamificação: O DI incorporando a jogabilidade, dinamismo e feedback buscando equilíbrio entre 
desafios e habilidades = motivação 
 
* Participação especial, a convite de João Mattar,  de Solange Marques (Cenpec), para compartilhar 
sua pesquisa sobre e-Portfólio em EaD e plataforma Moodle. O motivo pela opção e substituição 
dessa ferramenta e-Portfólio (interno/conteúdo externo) pela ferramenta Base de Dados (conteúdo 
interno) como uma ferramenta com exigência  menor de conhecimento tecnológico facilitando o 
registro pelo participante  e acompanhamento pela equipe / mediador, além de ter a mesma função e 
objetivo do e-Portfólio, o registro do processo de aprendizagem . 



MOOCs posicionamento estratégico 
Carlos Souza - Veduca 

 
- Vídeo aulas / cursos 
- Campos de conhecimento – ensino superior 
- Língua nativa 
 
 
MOOC – desenvolvido para online: 
- a cada 5 a 10 minutos de conteúdo, entra perguntas 
- Aula online: exercícios e prática 
 
 
 



Estéticas Tecnológicas 
Maria Lúcia Santaella Braga – PUC SP 
 
Estética - Ciência do conhecimento sensível através dos sentidos. Aprendizagem ubíqua. 
 
Design da interface não poder ser minimizado. 
 
O modo como o conteúdo se configura exerce uma força de atração. 
 
Os games através de linguagem híbrida concentram todos os elementos de interface interativa, 
participativa e que agrada ou desagrada aos sentidos. 
 
 
 
 
 



Redes Sociais na EaD 
João Mattar – TIDD – PUC SP e Anhembi Morumbi 
 
Aprendizagem formal (ex.: sala de aula) e informal (ex.: vídeo, Facebook) em ambientes virtuais de 
aprendizagem. 
 
Pode-se utilizar 2 ambientes em EaD. Ex.: Plataforma Blackboard  para apresentação do conteúdo e 
Facebook para ampliar interação entre professor e alunos. 
 
Mobile X Learning: 
O nativo digital atual é diferente do nativo digital anterior (que utilizava PC). Hoje os alunos preferem 
aprender pelo Whats App do que pela plataforma Blackboard. 
 
Não será mais possível empacotar aprendizagem. 
 
 
 
 
 


